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Välkommen till 
Sensus ledardag 2019!

Fredag 13 september
Lilla Bommen konferenscenter

Lilla Bommen 4A, Göteborg

Om goda möten 



Välkommen!

Du som ledare är den viktigaste bäraren av det vi tillsammans 

står för. 

Folkbildningen har i flera generationer varit viktig för utveckling 
och demokratibyggnad i samhället. Genom att dela erfarenheter 
och kunskaper med varandra i till exempel studiecirklar och kul-
turprogram skapas nya kunskaper och erfarenheter som leder till 
utveckling. Den som leder gruppen blir en möjliggörare i denna 
process. Det vill vi ge dig verktyg för.

Tider för dagen

08:45   Dagen inleds med fika

09:15   Sal Evita. Nu kör vi!

  Kerstin Alnebratt, regionchef Sensus,

  hälsar välkommen.

10:00  Första passet

12:00  Lunch

13:00  Vi ses igen i sal Evita

  Viktoria och Davids betraktelser. 

13:30  Andra passet med fika

15:50  Vi summerar dagen i sal Evita

16:00  Efterhäng med quiz.

  Vi bjuder på lättare mat. Dryck finns att köpa.  

Anmälan

Anmäl dig via www.sensus.se/ledardag senast 4 juli.

Inbjudan till dagen är personlig. Ange vilken kontaktperson du har 

på Sensus när du anmäler dig. Har du frågor om ledardagen, ställ 

dem till din kontaktperson. Vi eftersträvar tillgänglighet för alla 

deltagare. Ange vid anmälan om det är något särskilt vi behöver 

tänka på för att möjliggöra ditt deltagande.

Program

När du anmäler dig väljer du bland de fyra programpunkterna. 

Alla körs en gång på förmiddagen och en gång på eftermiddagen.

1. Möta och bemöta
Dagligen möter vi dem, arbetskamraterna, kunderna och vänner-

na. Eller så går vi och handlar och är själva kunder eller kanske 

patienter på ett läkarbesök.

För att inte tala om alla måndagsmöten, månadsmöten och 

föräldramöten. Men vad är det som gör att vissa möten känns bra 

och andra känns meningslösa eller kanske gör oss besvikna och 

arga?

Med avstamp i den klassiska retoriken lär vi oss hur vi kan 

påverka möten genom att bli medvetna om hur vi använder olika 

kommunikationsstilar på rätt sätt och vid rätt tillfälle.

Ledare: Kent R Andersson har femton års erfarenhet som utbil-

dare inom retorik och kommunikation. Han har tidigare jobbat 

som teaterregissör och chef samt suttit i ledningsgrupper och 

genomlidit många möten.

Varför ska vi lära oss något? Vi kan ju redan allt! 
– Möte med folkbildningen

Viktoria och David möttes första gången på Scenskolan i Göte-

borg. Efter att ha arbetat på olika ställen i femton år slog de sig 

ihop med ytterligare två vänner från skoltiden och bildade Kultur-

klassen, en blogg med en önskan att förändra. 

Viktoria jobbar idag som frilansande skådespelare med upp-

drag både på institutioner och i fria grupper. David är verksam-

hetsutvecklare på Sensus och jobbar med fria scenkonstgrupper i 

Västra Sverige. 

Tillsammans får vi betraktelser och tankar om möten, bildning 

och om hur folk är mest.

Program 2-4 hittar du på nästa sida



2. Möte med dig själv
Denna stund blir en present till dig själv där du får tid och möjlig-

het att stanna upp och reflektera kring vad just du behöver för att 

må bra. I samhället idag är det lätt att fastna i upplevda krav och 

måsten och att glömma lyssna på sig själv och sina egna behov. 

Under detta seminarium blandar vi enskilda övningar med 

enkel teori och diskussioner. Syftet är att du ska gå därifrån stärkt 

och lite mer medveten om just dina behov. Ärliga möten med sig 

själv smittar och blir bättre möten med andra.

Ledare: Tina Gunnarsson är i grunden pedagog men också 

utbildad mental tränare och mindfulnessinstruktör. Hon arbetar 

idag med företag och enskilda individer som behöver hjälp med 

stresshantering, målbildsträning och förändringsarbete.

3. Att leda med kropp och rörelse
Ett pass tillsammans med Teater Rut om att mötas och att vara 

ledare. Dramaövningar och improvisationsteater, som hjälper till 

att få syn på och förstå vad som händer när en grupp möts. Me-

toder som sätter igång tanken och snacket kring gruppdynamik, 

inkludering och kommunikation.

Ledare: Teater Rut, Christina Helgesson, skådespelare, tea-

terpedagog och församlingspedagog i Svenska kyrkan. Daniel 

Petrén, musiker, lärare och verksamhetsutvecklare Sensus.

4. Sång som medicin!
Nu vet vi att sång gör dig gladare, smartare, friskare och mindre 

stressad. Var med på en energigivande stund med röst, kropp 

och möte som skapar gemenskap, glädje och positiv energi. Alla 

kan vara med. Inga noter eller förkunskaper krävs. Kom och sjung! 

Ledare: Anna & Martin som består av två musiker som framträ-

der som finstämd duo, som inspiratörer i en körworkshop eller 

tillsammans med drygt 100 sångare i den fantastiska pop- och 

rock-kören! Martin Hamrén är musiker och musikpdagog. Anna 

Tuvesson är sångerska, musiker och friskvårdsterapeut.
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