Inbjudan
från GR

Verktyg och metoder för
mötes- och processledare
En utbildning som riktar sig till alla som vill nå konkreta
resultat med en grupp – projektledare, processledare,
verksamhetsutvecklare, arbetsledare, chefer ...

V

älkommen till två inspirerande och nyttiga utbildningsdagar – aktiva dagar, då vi
tränar många verktyg för att få en bra grupprocess i den lilla eller den stora gruppen!

Den här utbildningen ger dig användbara verktyg och ett arbetssätt som gör att arbetet
i olika slags grupper blir effektivt och gör det lätt att gå i mål – att nå fram till konkreta
resultat och handling. Med allas engagemang och delaktighet.
Göra, reflektera och dra lärdom av det vi gjort, det är gången under utbildningen.
Så räkna med intensivt arbete.Vi arbetar i mindre grupper så att alla får tillfälle att träna
på verktygen och processledarrollen. Du får också möjlighet att planera ett möte hemmavid och tillämpa arbetssättet. Det samlade arbetet får alla som dokumentation inom en
vecka, till praktisk nytta i fortsättningen.

Citat från deltagare som tidigare gått utbildningen:
Det bästa med kursen var:
”kombinationen teori och praktik”
”tips om olika metoder”
”att jag fick med mig något som jag kan använda mig av i jobbet”
”ett nytt sätt att tänka och arbeta”
”att alla var med och arbetade tillsammans”

Torsdag–fredag 22–23 mars 2018.

Se baksidan för program och anmälan.

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

Verktyg och metoder för
mötes- och processledare
INNEHÅLL
Torsdag 22 mars 2018 kl 08.30–17.00
Verktyg för samarbete

Kursledare

Karin Hedén, Resultatbolaget.

Tid och plats

Torsdag 22 mars kl 08.30–17.00.
Fredag 23 mars kl 08.30–16.00.
Plats i centrala Göteborg meddelas i den
skriftliga bekräftelsen som skickas ut ca
tio dagar innan kursstarten.

Vi lägger grunden för oss och de två dagarna. Vi ser till
att alla är igång och att vi har spelregler.
Kom igång,Tvärtom, Pluppmetoden, Spelregler
är verktygen.

Att vara processledare

Om rollen, förhållningssättet och rekvisitan.

Avgift

Verktyg för förbättringar

5 200 kr exkl moms för GRs medlemskommuner.
5 600 kr exkl moms för övriga.
I avgiften ingår kaffe, lunch, dokumentation och boken Mötesräddaren.

Att ta tag i komplexa uppgifter, lösa problem, hitta de
små stegens förbättringar …
Vi tar hjälp av NÖHRA och PMI

Verktyg för framtidsplanering

Anmälan

Hur påverkar omvärlden oss? Och hur hittar vi vår plats
i den? Vilka är nyckelfaktorerna?
Vi använder PEST-analys,Vad gör vi av det,
Visionsberättelse

Anmälan görs genom att klicka här
Vid frågor kring anmälan kontakta
GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag: 7 mars 2018.
Begränsat deltagarantal! Anmälan är
bindande och vid återbud efter sista
anmälningsdagen d
 ebiteras full avgift.
Anmäld plats kan alltid ö
 verlåtas till
annan person.

Fredag 23 mars 2018 kl 08.30–16.00
Körschemat

Vi introducerar körschemat redan nu – till nytta under
eftermiddagens mötesverkstad.

Våra processer

Upplysningar

Rekryterings-, utvecklings- eller budgetprocessen … Vi
använder Visuell planering och Notisar när vi gör en
processbild och markerar kvalitetspunkterna.

Björn Wallermark, tel. 031–335 53 64.
bjorn.wallermark@grkom.se.

Bra möten

Det finns fler användbara verktyg: Rummet,
Förändringsformeln, Körschema, Dokumentation …

”Mötesverkstad”

Vad är på gång hos dig - kickoff, konferens, workshop,
personalmöte, projektgruppsmöte? Tänk efter och
ta med ev. underlag.Vi planerar, väljer verktyg och
arbetssätt, tidsplanerar och gör ett körschema för ditt
möte.

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

Utvärdering

Även det ett verktyg!
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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

