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Mitt framgångsrecept –
låt värdegrunden styra!

E

tt verksamhetsnära ledarskap leder och boostar alltid sin personal utifrån
värdegrunden.

Vilken värdegrund ska genomsyra verksamheten i vardagen. Ställ frågorna:
Varför finns vi? Vem är vi till för? Vad är uppdraget? Sträva efter ett salutogent
förhållningssätt med KASAM för alla, dvs att ha hälsan i fokus och vad som är viktigt
för den.
Monica Berglund får ofta höra att man väljer Tre Stiftelser som arbetsgivare pga
deras värdegrund och att det gör att man arbetar relationsinriktat och har fokus på
meningsfull vardag och på möjligheter och lösningar!
När värdegrunden är beslutad måste all personal ta ställning till om de vill arbeta
utifrån rådande värdegrund – om inte, bör de reflektera över om anställningen
är den rätta. Utbildning i värdegrunden är avgörande, alla måste förstå vad det
betyder i det dagliga praktiska arbetet och den måste ständigt hållas vid liv och
repeteras.
forts.

Fredag 15 juni 2018 kl. 08.00–10.00. Anmälan på baksidan.
Ale l Alingsås l Göteborg l Härryda l Kungsbacka l Kungälv l Lerum l Lilla Edet
Mölndal l Partille l Stenungsund l Tjörn l Öckerö

Mitt framgångsrecept – låt värdegrunden styra!
MEDVERKANDE

En organisation där
medarbetarens kunskap och
kompetens är viktig, som
synliggörs och tas tillvara och ges
möjlighet till kompetensutveckling
och karriärvägar är avgörande
både idag och i framtiden.

Monica Berglund: VD för Tre Stiftelser,
en kommunal stiftelse i Göteborg som
driver tre särskilda äldreboenden. Sagt
om Monica: ”Denna chef har skapat en
uthållig verksamhet där kunder trivs
och medarbetarna blommar. Med mod,
systematik och en tydlig värdegrund skapar denna hälsofrämjande ledare en verksamhet som präglas av livskvalitet, engagemang och stolthet.
Den framgångsrika filosofin bygger på en enkel devis: att vi
ska vilja varandra väl.
Hon är en engagerad och driven chef som påverkar
branschen positivt långt utanför den egna verksamheten.”

Oavsett vilken målgrupp vårt
uppdrag gäller så är kundfokuset
avgörande, därför måste vi
identifiera vilka behov och
önskemål kunden har. I offentlig
verksamhet (äldreomsorg) får vi
kunder oavsett kvalité och det
är inte alltid klart vad som ska
levereras eftersom värdegrunden
och verksamhetsidén är otydlig.
Och ofta får den enskilde
medarbetaren utforma det själv.

TID OCH PLATS

Fredag 15 juni 2018 08.00 – 10.00.
Registrering och kaffe från 07.30.
Plats i centrala Göteborg meddelas i den skriftliga
bekräftelsen som skickas cirka 10 dagar innan
kursstarten.

AVGIFT

För deltagare inom GRs medlemskommuner:
450 kr exkl. moms/deltagare.
För övriga deltagare: 600 kr exkl. moms/deltagare.
Boken Mitt Framgångsrecept skriven av Monica Berglund
ingår.

Vad verksamheten står för ska
vara klart för alla – skapa därför
tydliga koncept – som talar om
vad man som kund kan förvänta
sig.

ANMÄLAN

Anmälan görs direkt genom att klicka här
Frågor kring anmälan: GRkurskonferens@grkom.se
Sista anmälningsdag: 1 juni 2018.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista 
anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld plats
kan alltid överlåtas till annan person inom förvaltningen.

Ställ om från en ekonomistyrd till
en värdebaserad organisation, det
skapar goda förutsättningar för
medarbetarna, engagemang och
motivation ökar, och det blir inte
dyrare.

UPPLYSNINGAR

Karin Westberg, 031-335 53 88,
karin.westberg@grkom.se
Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.
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GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
OCH PER
AD

På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

Läs mer på www.grkom.se/kurser

