
Välkommen till en inspirerande heldag  
med fokus på det goda ledarskapet! 

Äntligen kan vi återigen mötas fysiskt för att ta del av aktuella kunskaper och få ny inspiration! 
Den 1 december är du varmt välkommen till en heldag med fokus på det goda ledarskapet. 
Två av landets främsta föreläsare i ämnet – Gunnel Ryner och Lasse Frisk – blandar teori och 
praktik med exempel från vardagen som är kryddat med en stor portion humor. Vi vågar lova 
en dag som bjuder på många insikter, smittande entusiasm och positiv energi! Hoppas vi ses!

Ledarskap när det är som bäst  
(och när det är som sämst...)

Lasse Frisk, Vascaia AB

Ledarskapet har en enorm påverkan på arbetsmiljön. Det 
som utmärker goda arbetsplatser är goda ledare, som 
bland annat lyfter sina medarbetare och driver på kompe-
tensutvecklingen i organisationen. 

Men vad händer om ledarskapet inte är det önskade; hur 
agerar medarbetare, vilka resultat uppnår verksamheteten? 
Och går det transferera mindre bra ledarskap till det bättre?

Delar ur innehållet:

• ”Sök inte jobb, sök chef” 
• Ledarskapsförebilder ”Ledarskap när det är som bäst”
• Exempel på ledarskap när det är som sämst
• Framgångsfaktorer för gott ledarskap
• Fallgropar
• Praktiska verktyg för det goda ledarskapet

Om föreläsaren:

Med 30 års erfarenhet av arbete med ledarskap, coachning 
och praktisk pedagogik, lockar Lasse Frisk till entusiasm, 
engagemang och delaktighet under sina utbildningar – som 
inte lämnar några deltagare utan skratt och god förståelse 
för dagens utbildningsämne.

Läs mer på lassefrisk.se

Konsten att hitta RÄTT i stället 
för att leta FEL

Gunnel Ryner, Ryner Consulting AB

Hela vår kultur präglas av ett överdrivet fokus på det som 
inte fungerar. Men om vi bara ägnar oss åt att åtgärda fel 
och brister kommer vi bara till noll, icke problem. Dessutom 
riskerar vi att skapa en onödigt negativ atmosfär.  

Vill ni i stället få en arbetsplats som präglas av stolthet, ar-
betsglädje och engagemang? Då krävs ett helt annat fokus, 
där ni vänder på problemen och lyfter fram och bygger 
vidare på era styrkor och allt som ni redan gör bra.

Delar ur innehållet:

• Problembaserat vs. styrkebaserat arbetssätt
• Skapa en miljö där ni lyfter varandra
• Från problem till positiva mål
• Utforska framgångar, goda exempel och positiva undan-

tag
• Uppskattande förhållningssätt 
• Bygg på styrkor
• Styrkebaserad workshop

Om föreläsaren:

Gunnel Ryner är beteendevetare, föreläsare och författare 
till boken “Släng problemglasögonen – starta en positiv 
revolution”. Gunnel brinner för styrkebaserade metoder som 
Lösningsfokus, där man bygger på framgångar och styrkor i 
stället för att leta problem och svagheter. 

Läs mer på gunnelryner.se

Tid: 1 december, 09:00-16:30 

Plats: Vrigstad Värdshus, Vrigstad

Pris:  3 600 kr (medlem), 4 450 kr (icke medlem). Exkl. moms.  
Faktureras. Fika fm och em samt lunch ingår. 

Anmälan sker på www.sfk.se senast 15 november 2021 

Avbokning: Senare än 22 november 2021 debiteras halva priset.  
Bokad plats får överlåtas. Meddela kontaktperson.

Vid eventuella frågor kontakta Christer Wallin:  
 christer.wallin@vibracoustic.com 
 0730-79 90 03

PÅ RÄTT KURS MED SFK SMÅLAND

   OBS!
Anmäl dig senast 

den 15 november 2021

https://www.lassefrisk.se
https://gunnelryner.se

