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Arbejdspladsens 2 arenaer
Den kollegiale arena; bag kulisserne

Opgaven; det, vi er der for
En række temaer til foredrag, workshops, individuel sparring

Effektivitet og arbejdsglæde
handler om

Personligt
Lederskab
og

Professionelt
Selvværd

Foredrag – workshops – individuel sparring
Kom godt tilbage
på arbejde
Det kan være endnu mere
udfordrende at vende
tilbage til sin arbejdsplads
efter lang tids fravær, end
at starte helt nyt job.
•

•

Du har en ubevidst
forventning om, at
tingene er, som da du
forlod dem.
Dine kolleger og
ledelsen har en
forventning om, at du
helt naturligt glider ind
på din plads.

Ledelse for
medarbejdere

Flere Temaer
•

Viden og værktøjer til
hverdags-kommunikationen

•

Arbejdspladsens 2 arenaer

‘Viden og værktøjer til god
ledelse og lederskab er
ikke kun forbeholdt ledere

•

AfklaringsVærktøjet; 4 trin,
der styrker dit
professionelle selvværd

– jo mere vi ved i
fællesskab, jo nemmere og
sjovere er det at gå på
arbejde’

•

Kompetenceudvikling via
vidensdeling og
erfaringsudveksling

•

Kreativitet og innovation i
hverdagen

•

Noget om netværk og hvad
det kan bruges til

Foredrag eller kursus

Kom godt tilbage på arbejde
•

Minikursus i Styrkende
Kommunikation

•

Noget om Professionelt selvværd.

•

Hvad er der på spil, når vi skal i
gang med noget nyt.

•

Hvad er det godt at vide om
arbejdspladsen, inden du starter.

•

Noget om Forventningsafstemning

•

Noget om Arbejdsvilkår &
funktionsbetingelser.

•

Hvad har du brug for, at din
arbejdsplads gør for dig?

•

Hvordan gode kolleger hjælper og
støtter nye medarbejdere.

•

Og hvad der dukker op undervejs.

Ledelse for medarbejdere
foredrag, workshop

 Minikursus i Styrkende
Kommunikation
 Noget om ledelse og lederskab
 Noget om Mål, rammer, kriterier
og opgaver
 Noget om status, roller, positioner
og ligeværd
 Indflydelse, medindflydelse og
beslutningsprocesser
 Og hvad der ellers dukker op
undervejs

Sådan arbejder jeg
SamtaleAademiet er
Konkret viden og værktøjer til
handling i hverdagen
Det hele menneske i centrum.
Den enkelte deltager sit eget
midtpunkt og aktiv.
Styrker, potentialer og løsninger
Uformel, sjov og livlig alvor
Uforudsigelige Processer; fordi
det hele skal give mening for dig
og jer.

Afslappede, trygge og uformelle
rammer
I jeres egne herrer i forhold til,
hvilket udbytte, I går herfra
med og hvad I gør med det
fremover.

I kan vælge mellem
Foredrag 1½ til 2 timer
Workshop 2½ til 4 timer. En
blanding af inspirerende indlæg
og indbyrdes samtaler
deltagerne i mellem.
Workshop, 6 til 8 timer.
Inspirerende oplæg, indbyrdes
samtaler og øvelser. Her er tid &
ro til at gå i dybden med, hvad
der driver den enkelte og til at
finde de gode historier frem og
fortælle dem. Hotline på mail,
tlf. eller chat.
Individuel sparring: 1½ - 2
timer: 100% fokus på dig og det
du har brug for.

Det praktiske
•

Dato, tid og sted?

•

Er det foredrag, workshop,
sparring? Et kursusforløb?

•

Hvor mange er I?

•

Har I nogle særlige krav og
forventninger, det er godt at
kende på forhånd?

•

Vi aftaler en pris.
Priserne er afhængige af form,
indhold og deltagerantal.

Livets store spørgsmål
Hvad skal det hele ende med?
Jamen, det ender da ikke – det begynder hele tiden…

Kontaktoplysninger
 Mette Alleslev, stifter af
SamtaleAkademiet
 Sparringspartner, Inspirator,
Procesmager
 Samtale og relationsspecialist
 Tel: 22 32 54 43
 Mail:
samtaleAkademiet@gmail.com
 Website: SamtaleAkademiet.dk

