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__________________________________________________________________________________________________

"Engagerade medarbetare bildar effektiva organisationer".
Fokusera på lösningen i stället för på problemen, leta efter tecken på det som fungerar och
förstärk det. En detaljerad förståelse av ”problemet” är inte alltid till hjälp. Ett proaktivt ledarskap
där man ”coachar” personalen till mer samarbete och Vi-känsla.
Innehåll: Med visioner och gemensamma mål behåller man verksamhetens framtidsfokus och kartlägger de bästa
vägarna att nå dit. Ta del av det lösningsinriktade språket i vardagen, vid mötestillfällen, i elevvårdskonferenser och
medarbetarsamtal. Nyttja den lösningsfokuserade coachingmetoden som ger snabba resultat.
Kursen visar på hur du – som coach, ledare, arbetslagsledare – kan tillämpa en rad grundläggande principer och med
en elegant verktygslåda förändra ditt förhållningssätt och leverera förändringar. Antingen du handskas med besvärliga
situationer på en arbetsplats, strävar efter att få fram det bästa ur ett team eller reder ut knepiga strategiska tvister
inom din organisation, innehåller kursen exempel på ett enkelt och pragmatiskt sätt. Hur man identifierar vad som
fungerar i ditt team eller i organisationen och utvecklar det närmare för att åstadkomma användbara förändringar; att
fokusera på det som är möjligt hellre än det som är svårhanterat; och hur man förblir Lösningsfokuserad, inte
lösningsforcerad. - Att utveckla, mäta framgångar och befästa dem. - Att "coacha" sina medarbetare till att prestera det
bästa. - Att skapa effektiva team/arbetslag. - Att lyfta fram medarbetarnas starkaste sidor och fulla potential. - Hur man
bygger entusiasm och motivation för att öka Vi-känslan. - "Leading from behind" med lösningsinriktade frågor. - Hur
man vänder problem till målformuleringar och bygger lösningar tillsammans. - Vänd "gnäll" i korridoren till ett nästa lilla
steg. - Konversationsnycklar för att lösa konflikter. Den Lösningsfokuserade samtalsmetodiken. - Med uppmuntran och
komplimanger ökar arbetsglädjen.
Syfte: Att ge deltagarna verksamma och enkla verktyg som man direkt kan använda för att skapa ett mer
samarbetande klimat på arbetsplatsen. Med nya verktyg kan du utveckla ett mer lösningsfokuserat tänkande i ditt
ledarskap.

För personal med arbetsledande funktioner inom skola och förskola
Datum: 6 nov kl 9-16 samt 7 nov kl 8-13. Pris: 2.800 kr + moms
Ingår: Kaffe med bröd och boken ”Lösningsfokuserat Ledarskap” samt arbetshäfte.
Lokal: Centralt i Skövde. Meddelas senare per mejl.
Kursledare: Kerstin Måhlberg, rektor, specialpedagog och författare till boken Lösningsinriktad Pedagogik
och Lip-Focus, har även översatt böckerna Lösningsfokuserat Ledarskap och Nya lösningar mot
Mobbning. Läs gärna mer på vår hemsida: www.lip4u.se

Välkomna!
Anmälan direkt till: kerstin@lip4u.se, eller ring Kerstin Måhlberg 0709-746666
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