STRANDSKA TEAM4TEAM
Ett forum för utveckling, dialog samt lärande
kring ledarskap och teamcoaching

2014

STRANDSKA TEAM4TEAM
Team4Team är ett forum för dialog och lärande kring ledarutmaningar samt utforskning av olika teamsituationer. En plats för inspiration, personlig ledarutveckling och
en möjlighet för dig att stärka dina teamcoachfärdigheter, oavsett om du är ledare eller
arbetar som professionell teamcoach. Vi erbjuder en trygg plats där vi experimenterar
och lekfullt lockar fram mer av vår potential som teamcoach och ledare.
PROGRAM 2014
Fredag 31 januari

”Tekniklådan” övningar och
verktyg för teamsituationer

					 kl. 9 - 16
Torsdag 27 mars

Metodik för säljmöten för lärande
och önskat resultat
					 Jörgen Rönning, VD Gotit
					 kl. 14 - 17
Måndag 26 maj

Change Management - att leda
förändringar och transformation
i organisationer

					 kl. 9 - 16
Torsdag 18 sept		 Metodiker för utvecklande
stormöten
					 kl. 9 - 16

Strandska – din unika plats
för transformation!

Onsdag 22 okt		 Nycklar till autentiskt ledarskap
					 Annelis Munk
					 kl. 14 - 17
Fredag 28 nov		 Artistiska redskap för teamets
kreativitet, magi och energi
					 Anna Björk & Thomas Andersson,
					 Alkemister
					 kl. 9 - 16

VARFÖR GÅ MED?
•

6 spännande träffar/år

•

Övningar och samtal som stimulerar och
inspirerar till självkännedom och insikter

•

Knyt nya kontakter och samarbeten i ett lokalt,
glädjefyllt och dynamiskt nätverk

•

Förmånligt erbjudande om att delta i handledningsgrupp med fokus på teamcoaching och
ledarskap (se separat broschyr)

•

Ta upp egna teamutmaningar och hitta lösningar
med hjälp av gruppen

•
•

Möjlighet att bidra med din egen kunskap
Bjud med dig 1 st gäst till någon av träffarna.

• Stöd i:
		 - utvecklingen att bli en enastående teamcoach
		 - att skapa en framgångsrik verksamhet
		 - personlig utveckling och transformation
•

Mingel och fika

FAKTA
Målgrupp:
Ledare & teamcoacher
utbildade enligt Strandska
Teamcoachmodell

Pris
2 800 kr/år (ex moms)
1 000 kr/st (ex moms)
(Med reservation för ev ändringar)

Vill du ha mer information?

UPPLÄGG HELDAGAR

Hör av dig till oss:
0303-129 00
info@strandska.com

Förmiddag 09.00 – 12.00
• Teori och infallsvinklar på dagens tema samt
deltagarnas egna teamutmningar

Thomas Andersson
0736-77 25 83
thomas@strandska.com

Eftermiddag 13.00 – 16.00
• Praktisering av temat i form av övningar och
rollspel.
• Förstärkning och integration av specifika 		
teamcoachingfärdigheter
• Personlig ledarutveckling

www.strandska.com

Du har möjligheten att vara med på bara förmiddagen
eller hela dagen.

COACHING FOR BREAKTHROUGH
Strandska är ett företag som främst
arbetar med Coaching, Team- och
Ledarutveckling. Målsättningen är att
åstadkomma verklig förändring och att få
människor att ta ett stort steg framåt i
livet.
Vår utgångspunkt är alltid kundens
specifika situation, vilket gör att alla våra
aktiviteter är anpassade till de
förhållanden som gruppen eller den
enskilda ledaren befinner sig i. I all teamoch ledarutveckling utgår vi från ett
coachande förhållningssätt, där den
enskilda individen inifrån sig själv arbetar
fram den förändring han eller hon vill
åstadkomma.
Alla medarbetare på Strandska har lång
erfarenhet från sina respektive
verksamhetsområden.

Strandska Utveckingshuset AB, Första Långgatan 21, 413 27 Göteborg
Epost: info@strandska.com, Hemsida: www.strandska.com
Telefon: 0303-129 00

