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__________________________________________________________________________________________________

"Engagerade medarbetare bildar effektiva organisationer".

Hur kan jag få personalen att fokusera på lösningar istället för att älta problem?
Hur får vi till en Vi-känsla på hela förskolan?
Hur hjälps vi åt att skapa goda, hållbara relationer till barnens vårdnadshavare?
Hur får vi barnen att samarbete, hjälpa och uppmuntra varandra?
Hur ökar vi barnens delaktighet?
Hur undviker vi bråk och slagsmål mellan barnen?
Hur lever vi upp till förskolans uppdrag och hur följer vi målen i läroplanen?
Hur kan jag coacha personalen till att prestera sitt bästa?
Hur kan vi utveckla förskolans kvalitetsarbete?
Innehåll:
Med visioner och gemensamma mål behåller man verksamhetens framtidsfokus och kartlägger de bästa
vägarna att nå dit. Ta del av det lösningsfokuserade språket och Lösningsfokuserad coaching
- Att utveckla, mäta framgångar och befästa dem.
- Att "coacha" sina medarbetare till att prestera det bästa.
- Att skapa effektiva team/arbetslag.
- Att lyfta fram medarbetarnas starkaste sidor och fulla potential.
- Hur man bygger entusiasm och motivation för att öka Vi-känslan.
- "Leading from behind" med lösningsinriktade frågor.
- Hur man vänder problem till målformuleringar och bygger lösningar tillsammans.
- Vänd "gnäll" i korridoren till ett nästa lilla steg.
- Konversationsnycklar för att lösa konflikter. Den Lösningsfokuserade samtalsmetodiken.
- Med uppmuntran och komplimanger ökar arbetsglädjen.
Syfte:
Att ge deltagarna verksamma och enkla verktyg som man direkt kan använda för att skapa ett mer
samarbetande klimat på arbetsplatsen. Med nya verktyg kan du utveckla ett mer lösningsfokuserat tänkande
i ditt ledarskap.

För personal med arbetsledande funktioner i förskolan
Datum: 23-24 april 2018 Tid: 9-16 Pris: 2.800 kr + moms
Ingår: Kaffe med bröd och boken ”Lösningsfokuserat Ledarskap” samt arbetshäfte.
Lokal: Hälsans Hus, Fjällgatan 23 B, Stockholm. Närmaste T-bana Slussen.
Kursledare: Kerstin Måhlberg, rektor, specialpedagog och författare till boken Lösningsinriktad
Pedagogik och Lip-Focus.
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Lösningsinriktad pedagogik SFE AB
c/o Måhlberg, Åkerbyvägen 94, 2tr
183 35 TÄBY
www.lip4u.se

Org nr
556732-8975
Bankgiro
5389-4150

E-post och Telefon
kerstin@lip4u.se

0709-746666

