Våre
en 2018 startar vi
v nya re
eflektionss/handle
edningsg
grupper för
f
chefe
er och led
dare inom
m privat och
o offen
ntlig verkksamhett

Att utveckla det goda ledarska
apet, hur du
u kan påverkka och skap
pa en god orrganisatorisk och
social arbetsmiljö.
a
.
Vi guidar dig och and
dra ledare ge
enom diskussion, reflektion och
ör att finna inspiration och
h nya vägar att
a uppfylla en
e god
aktion fö
arbetsmiljö utifrån arrbetsmiljöverkets föreskrifter.
g och tillåtan
nde miljö får du möjlighett att utforska och testa
I en trygg
nya idée
er och tankarr tillsammanss med andra i liknande situation.
Vi arbeta
ar praktiskt och
o konkret med
m olika mo
odeller för attt skapa
ett kreativt flöde och utbyta erfare
enheter.
m
att:
Du får möjlighet





Förstå hur du kan ta dig an de utman
ningar som präglar
p
dagens cheffs- och ledarsskap
d
S
Stanna
upp, varva ner occh dela varandras upplev
velser
Bryta mönste
er och bygga
a upp en fram
måtriktad och
h
e
empatisk
kom
mmunikation
n
Hitta lösning
gartill en mer tillfredsställa
andearbetssiituation,
f dig och dina medarbe
för
etare

Vi utgår från förändriingens fyra rum, mindfuln
ness, non-vio
olentnication och systemiskt
s
tä
änkande. Me
etoderna är lä
ätta att
commun
använda
a ochsom led
dare får du ko
onkreta verktyg för att sk
kapa
dialog occh delaktighe
et.
Vi som le
eder kursen är Anne-Chrristine Smith och Carina
Melande
er, erfarna ha
andledare occh
organisa
ationskonsultter,socionom
mer med vidarutbildning i de
aktuella teorierna. An
nne-Christine
e är också fö
örfattare till
pråket”, ”Känslans kommunikation - en
e väg till kon
ntakt och
”Giraffsp
förändrin
ng” samt ”Hä
är&NU - medveten närvarro”.
För mer info se www.smiithutveckling.seeller
F
w
www.meland
derbexell.com
m

Tid:En heldag samt tre
gar under sex
x
halvdag
månader, med start den
d 2
februarri 2018.
Heldag
gen startar 09.30 fram
till16.30
0. Halvdagarn
na körs
mellan 09.00 och 12.30.
ad:9.800kr exkl. moms.
Kostna
Kursma
aterial ingår.
Anmälan: anne-christine@
smithuttveckling.se eller 0708108720
0. Säkra din pllats
genom att betala in
ankgiro
kurskosstnaden till ba
5930-9
9575, ange dittt namn
och vilkken kurs det gäller.
g
Plats: ccentrala Göteborg
Sista anmälningsdag
g den
19janua
ari, 2018.
Deltaga
arantalet är be
egränsat
till åtta personer för att
a skapa
en tillitssfull atmosfär.
Mer infformation får du
d när du
anmäle
er dig.

