Inbjudan
från GR

Vidareutveckling efter

UGL

Utveckling
Grupp
Ledarskap

GR erbjuder nu Dig som genomgått UGL en unik möjlighet att ytterligare
vidareutveckla dina kunskaper inom UGL:s målområden.

UGL är en utbildning som vill inspirera och leda till utveckling för den enskilde

individen. Att leda sig själv på ett insiktsfullt sätt är ett bra verktyg då man leder andra.
UGL väcker ofta frågor i ämnet både före, under och efter kursen.
Under hösten arrangerar GR två uppföljningstillfällen för Dig som vill öka din
självkännedom ytterligare, tydliggöra dina behov i samspelet med andra, lättare
identifiera orsakssamband i gruppers processer samt fördjupa din konfliktkompetens.

Förkunskaper:

Vi ser gärna att du genomgått UGL där de två handledarna varit certifierade av
Försvarshögskolan.

Onsdag–fredag 18–20 april 2018
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

UGLUGL

Vidareutveckling

Mål:

Utförare och handledare

När du lämnar kursen vill vi att Du
- förfinat Din teknik i att leda Dig själv i
samspelet med andra
- med större lätthet identifierar olika sorters
konflikter
- hanterar konflikter på ett mer framgångsrikt
sätt
- bättre förstår olikheters inverkan på
samarbetet och konflikters uppkomst
- ser olikheter som ett förutsättning för
effektivt samarbete

Kursens upplägg:
Vi använder bl.a. MBTI som är ett av v ärldens
mest använda personlighetsinventorium.
MBTI visar på våra olikheter, vilka ofta är
orsaken till att konflikter uppstår. Utifrån
resultatet av profilanalysen kan vi tillsammans
reflektera och uppnå ett effektivt lärande
kring egna och andras beteendemänster och
reaktioner.
MBTI har en mycket god ”träffsäkerhet”
(prediktion) och är ett trevligt sätt att utröna
sina personligt föredragna uttryckssätt. Det är
ett inventorium och inget test!
För att kursens syften skall kunna uppnås är
det viktigt att ingen kommer och går under
utbildningen, att annan kvällsaktivitet ej
planeras in under dagarna samt att inga andra
än kursdeltagare är närvarande.

Ansvarig utförare för GRs utbildning är
SAMOT Konsult och handledare är Soﬁ Bäckelin och
Tomas Thaung, två av Sveriges bästa och mest erfarna handledare inom UGL!

Tid och plats

18–20 april 2018
Start kl 13 den första dagen och avslutning med lunch
den andra.
Plats meddelas vid bekräftelsen.

Avgift

För anställda inom Göteborgsregionens
medlemskommuner: 11 775 kr exkl moms.
Övriga: 12 875 kr exkl moms.
I priset ingår logi och förtäring.

Anmälan

Anmälan görs direkt genom att klicka här
Vid frågor kring anmälan kontakta
GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag är den 2 april.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdagen debiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid överlåtas till annan person
inom organisationen.

Upplysningar

Staffan Nyqvist, tel. 031-335 53 10,
staffan.nyqvist@grkom.se

Gruppstorlek; 8–12 personer,

Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.

2 handledare.
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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

