Lucka i er konferensdag?
Strandskas workshops och föredrag ökar lärandet och skapar insikt hos samtliga
deltagare kring det aktuella temat. När du lämnar en workshop eller ett föredrag gör
du det med påfyllning av energi och inspiration, en ökad förmåga att se möjligheter
samt motivation till att vara med och bidra till förändringar.
Vi erbjuder interaktiva workshops och inspirerande föredrag på 2 - 4 timmar.
Längden på sessionen diskuteras fram gemensamt och baseras på era önskemål och behov.

Tema - Medarbetare
Att skapa ökat lärande och bättre
kunskapsöverföring inom teamet
Människors behov av regelbundna vanor och
kontroll över sina liv gör att många medarbetare
är nöjda med att bara gå till jobbet och ”göra sitt
jobb” utan att ifrågasätta syfte och effektiviteten
av olika handlingar.
Vi ser på hur vi kan öka teamets medvetenhet
för att kunna se nya perspektiv och möjligheter i
en situation eller utmaning, bryta ohälsosamma
mönster och stärka framgångsmönster.
Förbättra kommunikationen i teamet
Kommunikation är ett viktigt verktyg i alla relationer. Fastlåst kommunikation kan leda till försämrade relationer och förlorad energi i teamet. Öppen kommunikation leder till bättre, meningsfulla,
ömsesidiga och växande relationer.
Ta vara på teamets kunskaper och erfarenheter
I många team finns outnyttjade kunskaper och
erfarenheter hos teammedlemmarna. Genom att
uppmärksamma dessa kunskaper och erfarenheter
kan teamet bli mer effektivt och självgående. De
finner svaren i teamet istället för att leta efter dem
utanför. Vi hittar potentialen i var och en av teammedlemmarna för att få ut det maximala resultatet
ur teamet.

Att finna arbetsglädje på jobbet
Vi jobbar utifrån den positiva spridningseffekten,
en process som främjar arbetsglädje och positiv
påverkan inom teamet. Vi ser på vad som skapar
arbetsglädje och hur vi gemensamt kan öka den
positiva spridningseffekten.
Transformationsworkshop
Vill du förändra ditt förhållningssätt och ditt sätt
att se på dig själv i olika situationer?
I denna workshop jobbar vi utifrån det transformella närvaroverktyget DiSCO- modellen.
Ambitionen med workshopen är att du i framtiden
lämnar ”drama” och ”quick-fix” synsättet i olika
situationer och aktivt börja jobba med Vem du
väljer att vara i olika situationer och Vilka möjligheter som öppnar sig för dig om du väljer att se på
situationer ur ett nytt perspektiv.
Har du ett tema för en workshop/föredrag som
du vill ha hjälp med att sätta ihop?
Kontakta oss på Strandska så hjälper vi dig!

Annelis Munk: 0704-91 01 21 /0303-129 00
Email: annelis@strandska.com/info@strandska.com
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