Fyra dagar: Start 10 maj 2019
Kostnadsfritt

Välkommen till en utbildning om
medskapande mötesledning
GR- och ESF-projektet HälsoGReppet bjuder in till en kostnadsfri
fyradagarsutbildning för chefer på samtliga nivåer.
Vill du hålla bättre och mer effektiva möten med dina medarbetare? Vill du kunna
möta motstånd och kritik och se det som en tillgång? Vill du väcka och möjliggöra
delaktighet och engagemang på exempelvis arbetsplatsträffar, ledningsgruppsmöten
och i arbetsmiljöarbetet?
Som ledare är du själv ditt viktigaste verktyg. Utbildning i medskapande mötesledning
ger dig tekniker för att leda hälsofrämjande möten i vardagen. Utbildningen varvar
praktiskt arbete med reflektion och teori. Vi jobbar case-baserat och applicerar verktygen på deltagarnas faktiska situationer. Utbildningen omfattar fyra utbildningsdagar.

Målgrupp: Dagen vänder sig till dig i

någon av projekt HälsoGReppets tolv
medverkande kommuner som arbetar
som chef på någon nivå inom sektorerna vård och omsorg, funktionshinder
eller barnomsorg.

När: 10 maj, 14 juni, 30 augusti och

27 september 2019. Kl. 9-16 alla dagarna.
HälsoGReppet bjuder på fika och lunch.

Var: Centralt i Göteborg. Lokal meddelas i

bekräftelsen som skickas ut i samband
med sista svarsdatum.

Anmäl dig genom att klicka här! (utbildningsdagarna är kostnadsfria)
Sista dag för anmälan är 19 april. Vi förbehåller oss rätten att fördela platserna
mellan kommunerna efter sista anmälningsdag.
Vid frågor eller funderingar kontakta malin.isaksson@grkom.se
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Utbildningens innehåll
Utbildningen omfattar fyra utbildningsdagar.

Dag 1 – Grupprocessen

Deltagarna lär sig:
• Hur gruppen påverkas av ledarskapet, vikten av att vara fokuserad,
förmedla en tydlig struktur och ”hålla rummet”.
• Bygga trygghet och leda grupprocessen framåt så att alla får möjlighet att delta med verktyg såsom Incheckning, Cirkel och Värderingsövningar.

Dag 2 – Inventera

Deltagarna lär sig att:
• Skapa engagemang i en grupp, sätta ord på motstånd och förvirring
samt utforska rollen som mötesledare.
• Tillvarata gruppens unika erfarenheter och ta reda på vilka frågor
som är centrala för gruppen.
Dag 3 – Generera

Deltagarna lär sig att:
• Skapa kreativitet, utmana och inspirera medarbetarna.
• Leda genom att ställa rätt frågor, formulera dem enkelt och kraftfullt
samt genom att rama in och kontextualisera processen.
Dag 4 – Implementera

Deltagarna lär sig:
• Mötesdesign, det vill säga att välja och anpassa metoder till den
aktuella situationen och önskat resultat.
• Tydliggöra resultatet av arbetet, hålla processen levande och ge
gruppen möjligheter att ta över ansvaret för utförandet.
Sophia Kaså och Malin Kennerud, Katalysator, leder utbildningen.
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