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FRåN meToDeR TiLL FLexibiLiTeT

Är du trött på att byta skjorta gång efter gång för att få en förändring och utveckling?
Önskar du veta något mer om vad som fungerar och vad som inte fungerar för att 
lyckas uppnå det du, teamet, organisationen vill uppnå? Är vi i ett paradigmskifte för 
avgörande förändring? Tror du på att morgondagens möjligheter och framgångar 
ligger i flexibilitet och vitalitet? Och hur kan det vara möjligt? Om du är nyfiken, ja då 
ska du delta på denna dag.

Du kommer i denna utbildning få insikt och ökad medvetenhet i hur olika system 
påverkar varandra och samspelar utifrån vad vi vill, tror på och vad vi gör. Hur hel-
heten är större än delarna var för sig i ett systemiskt sammanhang. Du får ta del av hur 
tillstånden påverkar och vad som är balans och obalans.  När dagen är avslutad har du 
några nycklar med dig att direkt omsätta i din vardag. 

Dagen varvas med teori övningar, diskussion och reflektion.

Ur innehållet:
• Vadå Paradigmskifte?
• Att skapa goda tillstånd, hur då?
• Balanser - Obalanser, vad menas?
• Mål - Syfte -Värdegrund - Ramar - Beteenden, gemensam riktning!
• Kongruens, sammanhanget, kontexten!
• Logiska plan, vad och hur påverkar det?
• Hur invanda mönster kan brytas
• Vilka är framgångsfaktorerna för att lyckas?

19 mAj  |  hoTeL TYLÖSAND hALmSTAD



ReGioN KRoNobeRG
351 88 Växjö, Telefon: +46 470 58 80 00,
kurs@kronoberg.se   www.regionkronoberg.se

ANmÄLAN

Tid och plats
19 maj på Hotel Tylösand, Tylöhusvägen, Halmstad.

Hålltider

08.30-09.00  Kaffe och registrering

09.00  Kursstart

10.30-10.50  Fruktpaus

12.20-13.20  Lunch

14.45-15.15  Kaffe

16.30  Avslutning

19.30  Middag (bokas separat)

Medverkande
Marita Skogum har en unik kompetens genom erfarenheter 
som flerfaldig världsmästare i orientering, elitseriespel i 
basket, 11 år som förbundskapten för orienteringslandslaget 
inklusive chefsansvar, många år som idrottslärare/pedagog, 
coach/handledare, föreläsare, utbildare, process och pro-
jektledare i förändringsarbete. Har under de senaste två åren 
kartlagt svensk idrotts tränarutbildning. 
Jobbar idag som kommunikolog med förändringsarbete på 
individ, grupp och organisationsnivå samt föreläsare. Är 
styrelserepresentant i bankstiftelse.

Målgrupp
Ledare, chef, medarbetare, pedagog

Avgift
Avgiften är 1 995 kronor per deltagare och inkluderar 
kostnad för kaffe och lunch. 

Du är även välkommen att delta i våra gemensamma  
middagar 18/5 och 19/5 kl 19.30 för 360 kronor per kväll. 

Alla priser är exkl. moms.

Anmälan och bekräftelse
Anmälan om deltagande görs på www.regionkronoberg.
se eller via anmälningslänken på inbjudan. Anmälan ska 
vara oss tillhanda senast 2015-03-18. Efteranmälan i mån 
av plats.

Bekräftelse skickas till anmälda deltagare. Om du inte 
har erhållit bekräftelse två veckor före kursstart, vänligen 
kontakta kurskansliet.

Avanmälan
Avanmälan är avgiftsfri fram till sista anmälningsdatum. 
Därefter är anmälan bindande och hela kursavgiften 
faktureras. Avanmälan görs skriftligt till kurs@kronoberg.
se Skicka gärna ersättare vid förhinder.

Logi
Logi bokas och betalas direkt till hotellet. Hotel 
Tylösand, tfn: 035-305 00. Rum finns reserverade fram 
till 2015-02-18.Rummen kan avbokas fritt fram till en 
månad före ankomstdag. Uppge Region Kronoberg/kvot 
C för bokning av rum på Hotel Tylösand.

För fler logialternativ se www.regionkronoberg.se/tylo-
sandsdagarna under fliken Praktisk information

Minimässa
Du har fri tillgång till mässhallen under Tylösandsdagarna.

Kvällsaktiviteter
Efter middagen erbjuds mingel och musik i Leifs Lounge.

Tillgänglighet
Kurslokalerna är handikappanpassad i möjligaste mån.
Ytterligare åtgärder vidtas vid behov. Enstaka kurslokaler
på Hotel Tylösand saknar enkel åtkomst via hiss. Vänligen
meddela Region Kronobergs kurskansli speciella behov i
samband med din anmälan.

Information
Vi förbehåller oss rätten till förändringar i programmet
samt lokalbyte.

För övrig information kontakta Region Kronobergs
kurskansli, telefon 0470-77 85 00.

Hela vårt kursutbud och övrig information hittar Du på
www.regionkronoberg.se/tylosandsdagarna  

Välkommen!

http://rfss-portal.cloudapp.net:80/portal.aspx?site=rfss&page=rfss_bokning&adv=e0c86bf7-4ba2-e411-be2d-d89d676410ec

