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STRANDSKA TEAM4TEAM

Team4Team är ett forum för dialog och lärande kring ledarutmaningar samt utforskning
av hur olika teamsituationer ska hanteras. 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.
Tisdag 7 Februari
09.00-16.30
Thomas Andersson

”Mångfald, Värderingar och uppvaknande”
Nätverksträffen fokuserar på utmaningarna med mångfald
(olikheter) inom ett team och i förlängningen påverkan på ett helt
samhälle.

Torsdag 23 Mars
Halvdag
8:30-12:30
Anna Wallin

Workshop Lär känna Förändringens fyra rum®
Här lär du känna en av de mest praktiskt användbara psykologiska
teorierna Förändringens fyra rum®. En teori om förändring,
utveckling och stabilitet i en organisation.

Fredag 7 April
09:00-12:00
Ingemar Hahnchefsutvecklare på
Arbetsförmedlingen,
tidigare chef för skfs
ledarskapsprogram

Milstolpar för teamets utveckling
Tänk om det fanns en forskningsbaserad modell för hur en ledningsgrupp eller arbetsgrupp utvecklas till effektiva team? Susan
Wheelan stöder sig på meta-studier kring grupputveckling och
hennes Integrated Model of Group Development är enkel och
kraftfull. Modellen presenteras av Ingemar Hahn och hur den kan
användas i teamcoaching.

Fredag 7 April
13:00- 16:00
Henrik Englund VD
på Awesome Group

Digitalt verktyg för att stärka ledarbeteenden och
förändringsprocesser
IT systemet och Appen N´GAGER ger teamcoachen möjligheter att träna och mäta ledarskapet i en organisation. De goda
beteendena sätts i system, synliggörs och får på så sätt kultur och
ledarskap att leva över tid. N´GAGER utvecklaren Henrik visar
möjligheterna!

Fredag 16 Juni
10:00-16:00
Thomas Andersson

Grym på skarpa lägen
Ett lättsamt och intensivt övande på 5 typiska situationer som
kräver styrka och flexibilitet av våra ledarplattformar. Lär dig att
vända oväntade utmaningar till katalysatorer för teamets utveckling.

VARFÖR GÅ MED?
•
•

Minst 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
• Ta upp egna teamutmaningar och hitta lösningar
med hjälp av gruppen
• Möjlighet att bidra med din egen kunskap
• Bjud med dig 1 gäst till någon av träffarna.
• Få stöd i:
- utvecklingen att bli en enastående 		
		 teamcoach
att skapa en framgångsrik verksahet
personlig utveckling och transformation
• Mingel och fika
Fika och fralla 30 minuter innan starttid vid varje träff.
Kom gärna tidigt för att träffa dina kollegor.

FAKTA OM T4T
MÅLGRUPP:
Ledare och Teamcoacher
utbildade enligt Strandska
Teamcoach modell
PRIS:
Pris: 2800 kr ex moms
för hela 2017
eller köp en enstaka träff
för 1 000 kr ex moms.
MER INFORMATION:
www.strandska.com

	
  

Om Strandska
Strandska är ett företag som främst
arbetar med utveckling av Ledare,
Team och Organisationskulturer.
Målsättningen är att åstadkomma
permanent förändring och att få
människor och team att ta ett stort steg
framåt. 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.

	
  

	
  

Strandska Utvecklings Huset AB
Första långgatan 21, 431 27 Göteborg
Epost: info@strandska.com
Telefon 0709108986
Hemsida: www.strandska.com

