Från tomgång till framgång - utvecklingsdagen ”Dagen”
Stärker arbetsgruppen och får medarbetare att vara lojala ambassadörer för sin arbetsplats!
Alltfler upptäcker nyttan av att fokusera på det som fungerar istället för att fastna i problemen.
Under en dag lockar vi fram det som fungerar, hittar sätt att göra mer av det och skapar en bättre
framtid. Det blir lustfyllt med inspirerande övningar, härliga samtal och tillsammans formar vi en
gemensam målbild!
Vi tar med arbetsgruppen på en vanlig arbetsdag med alla ”ups-and-downs” där vi bjuder på
självupplevda exempel och samtidigt kryddar dagen med deltagarnas egna erfarenheter.

Exempel på frågeställningar som vi arbetar med under dagen:
•
•
•
•
•

Vad får er att längta till jobbet? Vad brinner ni för?
När samarbetar ni som bäst?
Vad uppskattar era kunder allra mest?
Vad vill du att medarbetarna ska säga om er arbetsplats?
Om saker utvecklas ytterligare ett steg i rätt riktning, vad skulle då vara annorlunda hos er?

Vi arbetar utifrån det lösningsfokuserade förhållningssättet som tar fasta på att göra mer av det som
fungerar och ni kommer få flera effektiva verktyg för utveckling av arbetsgruppen.

Röster om Dagen:
-

Alla i gruppen var nöjda med dagen eftersom vi fick vara tillsammans en hel dag, vi fick tänka
till och ta ställning, ”boosta” med positiv feedback, tänka framåt och vara lösningsfokuserade
Utvecklande att inte fokusera på det som inte fungerar - utan på det som fungerar
Vi lärde känna varandra bättre och att vi fortsätter att utveckla gruppen i positiv riktning
Det var en dag där vi förväntades vara aktiva och bjuda på våra tankar och erfarenheter
Bra diskussioner och tänkvärda reflektioner

Jan Marklund, coach, konsult och utbildare för individer, grupper
och organisationer med uppdrag i kommuner och företag alltifrån större börsnoterade till det mindre företaget. Stor
erfarenhet av arbete med nyanställda chefer. Utbildar inom
lösningsfokuserat och salutogent ledarskap.
Stefan Arbratt, mångårig chefserfarenhet från offentlig sektor.
Författare till Ny som chef inom vård och omsorg. Handleder
chefer och är uppskattad krönikör i Tidningen Vision. Driver även
ett bemanningsföretag.
Jan och Stefan: Tillsammans har de skrivit boken Från tomgång
till framgång, lösningsfokuserade verktyg för nyanställda chefer.
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