Vårens program

För dig som är ledare
i Sensus västra Sverige
Kurser, våren 2019

Kom och quiza och ät frukost med Sensus!
Datum:
Tid: 		
Plats:
Ledare:
Anmälan:
Kontakt:

Onsdag 3 april 2019
Kl 8:30 - 10:45
Sensus Göteborg, Drottninggatan 30
David Oest, verksamhetsutvecklare på Sensus
www.sensus.se/ledarevast
Frida Telleborn 031 - 708 39 30, frida.telleborn@sensus.se

Kom och ät en god frukost och var med på ett quiz om folkbildning, kultur, aktualiteter och
andra kunskapsområden!
Mellan klockan 08.30 och 09.00 står frukosten uppdukad. Vid 09.00 delas ni upp i lag och vi
kör igång med frågor och svar. Senast klockan 10.45 har vi ett vinnande lag!
Välkommen!
Det här arrangemanget är enbart för dig som är registrerad cirkelledare hos Sensus.
Kostnadsfritt.

www.sensus.se/ledarevast

Lär dig konstruktivt självförsvar
mot härskartekniker
Datum:
Tid: 		
Plats:
Ledare:
Anmälan:
Kontakt:
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Fredag 22 mars 2019
Kl 9:00 - 16:00
Sensus Göteborg, Drottninggatan 30
Sara Nordenstam, diplomledare inom HR på Sensus och psykosyntesterapeut.
www.sensus.se/ledarevast
Frida Telleborn 031 - 708 39 30, frida.telleborn@sensus.se
Härskartekniker används ibland i grupper, antingen medvetet eller
omedvetet. Det handlar om de där olika sätten att missbruka makt
och socialt manipulera sig fram. Att märka av när det händer samt
bemöta och förebygga det på ett bra sätt, är viktiga kunskaper och
färdigheter för ledaren i en grupp. Kursen varvar teori med egna reflektioner och praktiska övningar.

Sara Nordenstam

Vi bjuder på fika. Kom ihåg att anmäla eventuella allergier. Lunch
står deltagarna för själva. Det finns mikrovågsugnar på plats och
många matställen i närheten.
Kostnadsfritt för dig som cirkelledare på Sensus. Om du är anmäld
och uteblir utan att meddela oss detta innan, debiteras en kostnad på
300 kr.

www.sensus.se/ledarevast
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Sensus cirkelledarutbildning
Datum:
23 mars 2019
Tid: 		
Kl 9:00 - 16:00
Plats:
Sensus Bengtsfors, Centralbacken 4
Ledare:
David Oest, verksamhetsutvecklare på Sensus
Anmälan: www.sensus.se/ledarevast
Kontakt:
David Oest: 031 -708 39 14, david.oest@sensus.se eller Ewa Flink 0735-155706
		ewa.flink@sensus.se
Vad betyder starten för att skapa trygghet i en grupp? Hur gör man? Hur kan vi ta vara på deltagarnas erfarenheter och skapa delaktighet? Hur möter vi olika situationer i en grupp? Vad
innebär folkbildning och vad är Sensus roll?
Vi samtalar om gruppers utveckling och ledarrollen. Teori varvas med praktiska metoder och
reflektion.
Vi bjuder på fika. Kom ihåg att anmäla eventuella allergier. Lunch står deltagarna för själva.
Det finns mikrovågsugnar på plats och många matställen i närheten.
Kursen är kostnadsfri för dig som är ledare. Om du är anmäld och uteblir utan att meddela oss
behöver vi debitera dig en kostnad på 300 kr.
Ange din kontaktperson på Sensus i meddelandefältet. Kostnadsfritt för Sensus ledare. Om du
är anmäld och uteblir utan att meddela oss detta innan, debiteras en kostnad på 300 kr.

www.sensus.se/ledarevast
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Sensus cirkelledarutbildning
Datum:
Tid: 		
Plats:
Ledare:
Anmälan:
Kontakt:

30 mars 2019
Kl 9:00 - 16:00
Sensus Uddevalla, Agnebergsgatan 2
Anette Johansson och Daniel Petrén, verksamhetsutvecklare på Sensus
www.sensus.se/ledarevast
Frida Telleborn: 031 -708 39 30, frida.telleborn@sensus.se

Utbildningen vänder sig till dig som är studiecirkelledare i Sensus. Syftet med utbildningen är
att stärka dig i din ledarroll och tillsammans med andra få inspiration till ditt viktiga uppdrag
som ledare.
Vad betyder starten för att skapa trygghet i en grupp? Hur gör man? Hur kan vi ta vara på deltagarnas erfarenheter och skapa delaktighet? Hur möter vi olika situationer i en grupp? Vad
innebär folkbildning och vad är Sensus roll? Vi samtalar om gruppers utveckling och ledarrollen. Teori varvas med praktiska metoder och reflektion.
Vi bjuder på fika. Kom ihåg att anmäla eventuella allergier. Lunch står deltagarna för själva.
Det finns mikrovågsugnar på plats och många matställen i närheten.
Kostnadsfritt för Sensus ledare. Om du är anmäld och uteblir utan att meddela oss detta innan, debiteras en kostnad på 300 kr.

www.sensus.se/ledarevast

ingn
d
l
i
olkb
k,
Om f pedagogi t
ens ningssät
ll
.
förhå metoder
och

Sensus cirkelledarutbildning
Datum:
Tid: 		
Plats:
Ledare:
Anmälan:
Kontakt:

Tisdag 2 april 2019
Kl 9:00 - 16:00
Sensus Skövde, Rådmansgatan 24
Annika Berg och Leena Larsson, verksamhetsutvecklare på Sensus
www.sensus.se/ledarevast
Frida Telleborn 031 - 708 39 30, frida.telleborn@sensus.se

Utbildningen vänder sig till dig som är studiecirkelledare i Sensus. Syftet med utbildningen är
att stärka dig i din ledarroll och tillsammans med andra få inspiration till ditt viktiga uppdrag
som ledare.
Vad betyder starten för att skapa trygghet i en grupp? Hur gör man? Hur kan vi ta vara på deltagarnas erfarenheter och skapa delaktighet? Hur möter vi olika situationer i en grupp? Vad
innebär folkbildning och vad är Sensus roll? Vi samtalar om gruppers utveckling och ledarrollen. Teori varvas med praktiska metoder och reflektion.
Vi bjuder på fika. Kom ihåg att anmäla eventuella allergier. Lunch står deltagarna för själva.
Det finns mikrovågsugnar på plats och många matställen i närheten.
Kostnadsfritt för Sensus ledare. Om du är anmäld och uteblir utan att meddela oss detta innan, debiteras en kostnad på 300 kr.

www.sensus.se/ledarevast
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Sensus cirkelledarutbildning
Datum:
Tid: 		
Plats:
Ledare:
Anmälan:
Kontakt:

Torsdag 4 april 2019
Kl 9:00 - 16:00
Sensus Göteborg, Drottninggatan 30
Annika Berg och Mia Ås, verksamhetsutvecklare på Sensus
www.sensus.se/ledarevast
Frida Telleborn 031 - 708 39 30, frida.telleborn@sensus.se

Utbildningen vänder sig till dig som är studiecirkelledare i Sensus. Syftet med utbildningen är
att stärka dig i din ledarroll och tillsammans med andra få inspiration till ditt viktiga uppdrag
som ledare.
Vad betyder starten för att skapa trygghet i en grupp? Hur gör man? Hur kan vi ta vara på deltagarnas erfarenheter och skapa delaktighet? Hur möter vi olika situationer i en grupp? Vad
innebär folkbildning och vad är Sensus roll? Vi samtalar om gruppers utveckling och ledarrollen. Teori varvas med praktiska metoder och reflektion.
Vi bjuder på fika. Kom ihåg att anmäla eventuella allergier. Lunch står deltagarna för själva.
Det finns mikrovågsugnar på plats och många matställen i närheten.
Kostnadsfritt för Sensus ledare. Om du är anmäld och uteblir utan att meddela oss detta innan, debiteras en kostnad på 300 kr.

www.sensus.se/ledarevast

Att möta utmanande situationer i en grupp
Datum:
Tid: 			
Plats: 		
Ledare: 		
Kontakt: 		
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Tisdag 7 maj 2019
Kl 17:30 - 20:30
Sensus Göteborg, Drottninggatan 30
Katarina Wallgren och mia Ås, verksamhetsutvecklare på Sensus
Frida Telleborn 031 - 708 39 30, frida.telleborn@sensus.se
Som ledare hamnar du någon gång i svåra och besvärliga situationer
där du behöver agera.

Katarina Wallgren

Det kan handla om att en deltagare tar hela talutrymmet medan en
annan sitter tyst. Kanske har du haft en deltagare som uttrycker sig
nedsättande mot andra i gruppen, eller alltid kommer för sent eller
ifrågasätter ditt ledarskap? Kursen ger vägledning och tips för att
möta situationer som kan uppstå, samt en inblick i aktuell forskning
på området.
Utbildningen varvar teori och praktik och ger möjlighet till delande
av egna erfarenheter.
Vi bjuder på fika. Kom ihåg att anmäla eventuella allergier.

Mia Ås

Kostnadsfritt för Sensus ledare. Om du är anmäld och uteblir utan att
meddela oss detta innan, debiteras en kostnad på 300 kr.

www.sensus.se/ledarevast

