
Höstens program

För dig som är ledare 
i Sensus västra Sverige
Kurser, hösten 2018



Mångfald, makt och norm
  
Datum:  Torsdag 4 oktober 2018
Tid:   Kl 17:30 - 20:30
Plats:  Sensus Göteborg, Drottninggatan 30
Ledare:   Linnéa Lundblom och Marcus Nilsson, verksamhetsutvecklare på Sensus
Anmälan: www.sensus.se/ledarevast
Kontakt:  Frida Telleborn 031 - 708 39 30, frida.telleborn@sensus.se

Hur kan vi utgå från de mänskliga rättigheterna för att skapa en mer 
jämlik och medveten omgivning? Vi belyser mekanismer som leder 
till diskriminering och går igenom metoder för att skapa inkludering 
och främja mångfald. 

Utgångspunkten är deltagarnas egna erfarenheter, upplevelser och 
reflektioner. Vi varvar teori med samtal och övningar för att ge ökade 
insikter om oss själva och våra handlingsmönster.

Kostnadsfritt för Sensus ledare och vi bjuder på fika. Glöm inte att 
meddela eventuella allergier!

www.sensus.se/ledarevast

Metoder för att skapa inkludering och främja mångfald

Linnéa Lundblom

Marcus Nilsson



Kreativt återbruk
  
Datum:   Onsdag 24 Oktober 2018
Tid:    Kl 10:00 - 13:00
Plats:   Erikshjälpen, Vegatan 1, Borås
Ledare:   Helene Forsman, verksamhetsutvecklare på Sensus
Anmälan:  www.sensus.se/ledarevast     
Kontakt:   Frida Telleborn 031 - 708 39 30, frida.telleborn@sensus.se

Förvandla ett gammalt påslakan till en kimono - till dig själv eller som 
morgonrock för dina gäster. Eller pigga upp en trött tröja med brode-
ri. Det kommer att finnas tillgång till påslakan men ta gärna med om 
du vill använda eget.

Kostnadsfritt för Sensus ledare och vi bjuder på fika. Glöm inte att 
meddela eventuella allergier!

Förvandla ett gammalt påslakan till en kimono

www.sensus.se/ledarevast

Helene Forsman



Existentiell hälsa 
  
Datum:   Tisdag 9 oktober 2018
Tid:    Kl 18:00 - 20:30
Plats:   Sensus Göteborg, Drottninggatan 30
Ledare:   Ida Hallgren, filosofisk praktiker, doktorand i praktisk filosofi och 
   leg. psykolog. Hemsida, www.rentaphilosopher.se. 
Anmälan:  www.sensus.se/ledarevast     
Kontakt:   Frida Telleborn 031 - 708 39 30, frida.telleborn@sensus.se

Till följd av WHO:s vidgade hälsobegrepp som nu förutom fysisk, 
psykisk och social hälsa även innefattar existentiell hälsa har behov av 
existentiella samtal mer och mer uppmärksammats även i Sverige. 

Denna kväll avsatt för ledarutveckling ägnar vi därför mindre åt 
utveckling och mer åt inveckling: Vi släpper kraven på utveckling, 
förbättring, tekniker, prestation och resultat och lämnar istället plats 
åt samtal kring existentiella dimensioner av livet. Att existera, att 
finnas till, är inte alltid så enkelt som det låter, men genom att dela 
tankar om sådant allmänmänskligt som tillhörighet, mening, tomhet, 
drömmar och rädslor kan vi göra det hela lite mer begripligt. Du får 
som ledare denna kväll chansen att pröva en helt ny samtalsmodell för 
existentiella samtal som används i samtalsgrupper på flera platser i 
Göteborg.

Kostnadsfritt för Sensus ledare och vi bjuder på fika. Glöm inte att 
meddela eventuella allergier!

Pröva en helt ny samtalsmodell för existentiella samtal 

www.sensus.se/ledarevast

Ida Hallgren



Pedagogiska metoder och lärande
  
Datum:   Torsdag 8 november 2018
Tid:    Kl 09.00 - 16.00
Plats:   Sensus Göteborg, Drottninggatan 30
Ledare:   Annika Berg och Jakob Lindkvist, verksamhetsutvecklare på Sensus
Anmälan:  www.sensus.se/ledarevast
Kontakt:   Frida Telleborn 031 - 708 39 30, frida.telleborn@sensus.se

Människor har olika behov för att lära, förstå, motiveras och ut-
vecklas. Att som ledare kunna utgå ifrån deltagarnas olika behov är 
ofta en utmaning för dig som ledare. 

Syftet med kursen är att visa möjligheter med olika pedagogiska 
metoder kopplat till olika lärsituationer. Du får även en inblick i hur 
du kan använda Sensus metodbank i din verksamhet.

Kostnadsfritt för Sensus ledare och vi bjuder på fika. Glöm inte att 
meddela eventuella allergier!

Metoder du kan använda för att underlätta deltagarnas lärande 

www.sensus.se/ledarevast

Annika Berg

Jakob Lindkvist



Kroppsspråk och kommunikation 
  
Datum:   Fredag 16 november 2018
Tid:    Kl 9:00 - 12:00
Plats:   Sensus Göteborg, Drottninggatan 30
Ledare:   Agneta Arpi, lärare, dramapedagog och skådespelare med stor erfarenhet  
   av att leda grupper. 
Anmälan:  www.sensus.se/ledarevast
Kontakt:   Frida Telleborn 031 - 708 39 30, frida.telleborn@sensus.se

Välkommen till en kurs där vi fokuserar på kroppsspråkets betydelse 
i kommunikationen med andra.

Vad säger vi med våra kroppar? Hur kommunicerar vi med varandra? 
Vad signalerar jag med ögonen och rösten? Kan jag medvetet höja 
eller sänka min status? Hur kan jag använda kunskaper kring kropps-
språk i min roll som ledare? En praktisk kurs där vi provar och prövar 
tillsammans.

Kostnadsfritt för Sensus ledare och vi bjuder på fika. Glöm inte att 
meddela eventuella allergier!

www.sensus.se/ledarevast

Om kroppsspråkets 
betydelse i kommuni-kationen med andra.

Agneta Arpi



Skapa möten på nätet 
  
Datum:   1 oktober – 26 oktober 2018
Plats:   Digitala lärplattformen Learnify (ingen förkunskap krävs)
Ledare:   Katharina Persson, Sensus riksförbund
Anmälan:  www.sensus.se/ledarevast
Kontakt:   Katharina Persson 08-406 16 95, katharina.persson@sensus.se 

En nätcirkel för att lära sig hur en skapar och lägger upp nätcirklar.

Innehåll
Fördelar/ utmaningar med nätcirklar
Regler kring nätcirklar
Ledarskap på nätet
Pedagogiskt tänk och digitala verktyg kring nätcirklar
Praktiskt testa att lägga upp en egen cirkel i Learnify

Målgrupp
Nätcirkeln riktar sig till ledare som vill lära sig hur en kan lägga upp 
en cirkel helt eller delvis på nätet eller komplettera sin nuvarande 
cirkel med inslag på nätet.

Upplägg
Cirkeln genomförs på den digitala lärplattformen Learnify. Cirkeln 
genomförs under fyra veckor där vi möts på nätet läser material, tit-
tar på filmer och reflekterar tillsammans i text. Eventuellt komplette-
rar vi också med några videomöten. Kostnadsfritt för Sensus ledare.

www.sensus.se/ledarevast

 Lära dig skapaoch lägga upp nätcirklar

Katharina Persson



Att leda samtal i grupp 
  
Datum:  Lördag 20 oktober 2018
Tid:   Kl 10:00 - 13:00
Plats:  Sensus Göteborg, Drottninggatan 30
Ledare:  Annika Broman, enhetschef på Sensus Västra Sverige och auktoriserad 
  utbildare för Vuxendialog
Anmälan: www.sensus.se/ledarevast
Kontakt:  Frida Telleborn 031 - 708 39 30, frida.telleborn@sensus.se

Samtalet ger unika möjligheter när det gäller att kommunicera med 
andra. Ett gruppsamtal kan skapa samförstånd, utveckla goda rela-
tioner, leda till positiv förändring och förbättra samarbetet. Kursen 
blandar enkla metoder och övningar med teori.

Kostnadsfritt för Sensus ledare och vi bjuder på fika och lunch. Glöm 
inte att meddela eventuella allergier!

www.sensus.se/ledarevast

Skapa samförstånd, 
goda relationer, positiv förändring och förbättrat samarbete

Annika Broman


