VARMT VÄLKOMNA TILL EN WORKSHOP MED MIA ERIKSSON DEN 12/12
OM

LÖSNINGSFOKUS OCH EFFEKTIVA TEAM
Ännu en gång varmt välkommen till en mycket spännande dag för vidareutveckling i
lösningsfokus runt ett högaktuellt ämne: lösningsfokus och hur vi som ledare kan stödja
utvecklingen av effektiva team. Detta vare sig det handlar om framgångsrika APT-möten, hur
vi genomför planeringsdagar eller hur vi skapar ännu mer effektiva team av medarbetare.
Södra Dalarnas Samordningsförbund är stolt att presentera kursledare Mia Eriksson. Mia har
en lång erfarenhet av ledarutbildning och stöd i organisationssammanhang. Hon presenterar
följande innehåll för dagen:
Skills in Focus erbjuder flera upplägg som bidrar till att skapa effektiva team. Här vill vi
nu erbjuda en dag fylld av kreativitet kring att skapa innehållsrika, effektiva möten.
Arbetsgrupper har ofta ett antal olika möten som ingår i arbetsvardagen. Du som
ledare förväntas ha en plan över hur detta ska gå till och du vill också att det ska vara
välinvesterad tid både för dig som ledare och arbetsgruppen. Att leda grupper och
hålla i möten är en färdighet som mår bra av att kontinuerligt utvecklas.
Dagen kommer att innehålla både input från Lösningsfokuserat arbetssätt och Susan
Wheelans forskning kring vad som skapar effektiva team. Dagen kommer även
innehålla möjlighet att dela med sig till varandra av och utveckla goda strategier kring
att skapa effektiva möten.
Dagen kommer att genomföras på ett varierat och lustfyllt sätt där gruppens
erfarenhet och kunskap kommer att tas till vara på.

Workshopen riktar sig till myndighetsföreträdare inom kommun (Avesta, Hedemora och
Säter), Landstinget Dalarna, Arbetsförmedling och Försäkringskassa med intresse för det
lösningsfokuserade arbets- och förhållningssättet. Det är en stor fördel om du har tidigare
gått en grundutbildning eller motsvarande men det är inget krav.
Plats

Bjurfors konferens, mer info http://bjurforskonferens.se/

Tid

Den 12 december 2018 mellan kl 9.00 och 16.00

Anmälan

Anmäl er till jonas.wells@avesta.se. Senast den 5 december 2018.
Glöm inte att ange ev kostönskemål. Kursavgift för dagen är 500
kr/deltagare exkl moms. Bifoga gärna er fakturaadress.
Med anmälan godlänner den anmälde att Samordningsförbundet kan
upprätta en deltagarlista som kan spridas till samtliga anmälda. Syftet
med listan är av kursadministrativa skäl och makuleras efter
genomgången kurs.

Praktiskt

Fika och lunch ingår. Max 20 deltagare.

Har ni minsta fråga eller fundering tveka inte att kontakta mig!

Jonas Wells
Södra Dalarnas Samordningsförbund
Tel 0706 38 06 17

Bildbonus på Mia!

Mia Eriksson
Jag som startade Skills in Focus heter Mia Eriksson. Jag har coachutbildningar både på hemmaplan
och i Kina och har uppdrag som handledare för många personalgrupper och ledare samt har
individuella samtal. Jag är utbildad beteendevetare och certifierad ICF samtalscoach på PCC-nivå och
har mångårig erfarenhet av att jobba med lösningsfokus som förhållningssätt och verktyg.

