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FÖRDJUPNINGSUTBILDNING
OM PROCESSLEDNING

WORKSHOPS – MÖTEN – DE SVÅRA SITUATIONERNA
VÄLKOMMEN 3 OKTOBER
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HIGH 5-METODEN I PRAKTIKEN FÖRDJUPAD
PROCESSLEDNING AV WORKSHOPS OCH MÖTEN I DE
SVÅRA SITUATIONERNA.
Den 3 oktober håller vi en fördjupningsdag på
Solliden riktad till dig som deltagit i NSY Processledarutbildning och har erfarenhet av att praktisera
High 5-metoden. Temat för dagen är: Makt, maktdynamik och motstånd i skarpa lägen som
ingen kan förutse!
Vi har alla samlat erfarenheter från olika typer av
möten och workshops där förutsättningarna varierar. En del tillfällen upplever vi ”går som smort”.
Andra raka motsatsen. Skälen kan vara många som
vi vet. Ofta beror det inte på vår plan och goda vilja
utan på att den mänskliga faktorn som är omöjlig
att förutse, dyker upp framför oss i rummet och
överraskar oss på sätt som vi inte är förberedda på.

Den 3 oktober kommer vi att dyka djupare in i
området makt, maktdynamik och motstånd. Vi
kommer att lyfta fram forskare och tänkare som
Ralph Stacey, Hannah Arendt, Spinoza och
Foucault. Avsikten är att blanda input med
övningar och reflektioner så att dagen blir en
utvecklingsresa inåt och bidrar till din inre styrka,
uthållighet och kraft.

TVÅ UPPFÖLJANDE TRÄFFAR PÅ NÄTET

Dagen inkluderar även två uppföljande träffar på
webben för att dela erfarenheter och insikter som
vuxit fram genom nyvunna erfarenheter på hemmaplan. Datum och tid för detta sätter vi tillsammans innan vi skiljs åt den 3 oktober.

• Vad händer egentligen i rummet?
• Vad händer i mig?
• Vad händer hos deltagarna?
• Vad kan jag göra nu?
•		 Vad är lärandet för mig personligen

NÅGRA RÖSTER FRÅN TIDIGARE DELTAGARE

” Vad kommer det an på att man lär sig så mycket
en sån här dag? Som tre kursdagar på en”
” Jag känner mig som nedsänkt i ett näringsbad”

		 inför nästa gång det händer?

” Jag tänker på Lotta på Bråkmakargatan som
vill växa. Jag har vuxit idag”

Ja, frågorna kan vara många och överväldigande
i stunden och vår förmåga att respondera hänger
samman med en rad faktorer; erfarenhet, mandat,
vår roll i gruppen mm. Den är också beroende av
vår relation till makt och den plats vi automatiskt
tar inom oss i relation till situationen som uppstår. Genast blir vi personligen inblandade och
det är utmanande och skapa en sund distans det
som utspelar sig. Här är lätt att tappa närvaro,
ledarskap och kraft. Ser vi inte upp så fortsätter
vi att undvika liknande situationer, grupper eller
personer och finner inte vägen till ett lärande som
gör att vi kan gå vidare. I tystnad blir upplevelsen
en del av det som vi inte äger om oss själva i vårt
processledarskap.

” Tänker på den goda historians makt och värde.
Jag har fått så många goda historier”
” Precis som i fäktning så måste man tempoväxla i
livet. Tack för dagens tempoväxling”
”Kombinationen av praktiska saker och JAG.”
”Omtumlande men det blir ju så bra”
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KURSDATUM, TID OCH PLATS
Datum:
Tid:
Plats:

		
		

3 oktober
09.00 – 17.00
Solliden Restaurang och
Konferens, Djurgården,
Stockholm.

KURSLEDARE
Anna-Eva Lohe

anna-eva@nextstopyou.se
Tel: 070 – 827 67 53
Marie Kaufmann

marie@nextstopyou.se
Tel: 070 – 657 46 77
KOSTNAD

2 900 SEK. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe och lunch. Anmälan är
bindande och faktura skickas i samband
med anmälan.
ANMÄLAN

Anmälan görs via info@nextstopyou.se
och frågor kan ställas till:
Anna-Eva Lohe: 070 – 827 67 53
Marie Kaufmann: 070 – 657 46 77

NEXT STOP YOU
Next Stop You verkar för att aktivera delaktighet
och ledarskap. Vi arbetar med den mänskliga dimensionen i förändring. Vi erbjuder program, utbildningar och processledning kring ledarutveckling,
dialogmetoder, strategi och värdegrundsarbete.
Läs mer på www.nextstopyou.se
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