INBJUDAN

Lösningsfokuserade
ledtrådar 2018
Scener ur det
lösningsfokuserade arbetslivet

14-15 mars 2018
Datum: 14-15 mars 2018
Plats: Elite Stadshotellet, Västerås

Du är - coach, samtalsledare, ledare och/eller chef. Du samarbetar och
samverkar i och med olika grupper/grupperingar. Du jobbar med att bemöta och lyssna på människor, och du är nyfiken och vill veta mer om och
utvecklas i det lösningsfokuserade arbetssättet.
Föreläsare Agneta Castenberg, FKC
Se kort presentation i rutan till höger.
Lokala miniworkshops om konkret användbarhet och nytta av lösningsfokus. Läs mer i programmet.
Spännande interaktiva inslag så att du ges maximal möjlighet att interagera, kommunicera och få med dig en mängd tips, idéer och egna reflektioner rakt in i till ditt eget arbete.
Den 14 mars
SCC-Short Cut Coaching är en tio minuters intervju, utarbetad av bl.a.
Agneta. Kort samtalsvariant av lösningsfokus - ett BRA VERKTYG för t.ex.
chefer/ledare! Möjlighet att prova på att genomföra en egen SCC-intervju ges!
Den 15 mars
Livecoaching av någon frivillig konferensdeltagare! En unik möjlighet att
följa det lösningsfokuserade hantverket in action. Deltagarna kommer ges
möjlighet att konstruera frågor i team under samtalet samt ge hen som
deltagit i coachningen feedback efter samtalet.

Föreläsare
Agneta Castenberg, FKC
Agneta har 30 års erfarenhet
av utbildning och handledning
i lösningsfokuserat arbetssätt.
Hon var en bland de första
att introducera och etablera
arbetssättet i Sverige. Hon
har utbildats av grundarna
till metoden Steve de Shazer
och Insoo Kim Berg på BFTC i
Milwaukee där hon varit fem
gånger. Idag arbetar hon med
lösningsfokuserade samtal,
utbildning och handledning.

Anmäl dig redan nu!

Varmt välkommen att anmäla dig till en eller till båda konferensdagarna via:
https://simplesignup.se/event/118285
(endast för dig som kan delta hela dagen, ej halvdagar).
Programmet kommer att växa fram och du hittar det här:
www.samordningvastmanland.se/vastmanland/program-lf-2018.pdf
Arrangörer och finansiärer
Samordningsförbunden i Västmanland
Vänligen förbundssamordnarna
Ann Rilegård, Hanna Stålarv Ann-Kristin Ekman

Linda Anderfjäll

I samverkan med
Sussan Öster,
VITAL GoodSolution,
som gärna svarar på frågor
om konferensen:
sussan@goodsolution.se
070-552 41 21

