
 

 

 

Genom  

 

Varmt välkomna till våren 2023:s 

After Work/After Fika Lösningsfokus 
Samordningsförbunden i Dalarna arrangerar och bjuder in, genom Södra Dalarnas 
Samordningsförbund och i samarbete med Svenska Föreningen för Lösningsfokuserad 
Korttidsterapi (SFLK) 1 till After Work/After Fika Lösningsfokus följande tider och 
platser: 

Borlänge (mer info nedan) tisdag 14 februari kl 15.00-17.00 
Hedemora AME/Kraften tisdag 28 mars kl 15.00-17.00 
Avesta AME/Samverkansteam Avesta onsdag 3 maj kl 15.00-18.00 (LF världsdagen!) 
Säter Dahlander kunskapscenter/Samverkansteam Säter tisdag 13 juni kl 14.30-17.00 

Vid tillfällena kommer det att erbjudas fika/förtäring och en workshop/aktivitet med 
fokus på fortsatt utveckling/träning av lösningsfokus – genom gott sällskap, skratt och 
inspirerande kolleger!   
 
Först ut är Borlänge den 14 februari som ger oss följande information: 
Adressen är Engelbrektsgatan 34 i Borlänge. Ingång i Cozmoz arenan från folkets park. 
Fotogenlyktor kommer att vara utställda. Parkering finns gratis mellan Cozmoz arena och 
järnvägen. Henrik Skymning på insatsen ”Insteget” har klurat på övningar i hur vi kan prata om 
allvarliga saker på ett bra sätt. Spännande att utforska ämnet. Henrik vill gärna att vi anmäler oss 
på henrik.skymning@borlange.se, senast den 13/2 och anmäl gärna ev specialkost. Han skriver: 
 
Jag har under flera år använt improvisationsteater som ett verktyg i min yrkesroll med mötet och 
utveckling av människor. Efter att ha genomfört en kurs i lösningsfokuserat förhållningssätt ser jag 
kopplingen mellan de två delarna och hur de kan tillföra varandra energi. Jag är nyfiken på att 
tillsammans med er utforska hur improvisationsteater och lösningsfokuserat förhållningssätt kan 
kombineras och öka våra kunskaper om två spännande metoder. Min bästa förhoppning är att vi 
kommer ha en spännande och rolig Workshop. 
 
Välkommen, du som är nyfiken på lösningsfokus och vill träffa andra som nyttjar detta 

 
1 Medlemskap i SFLK är gratis. Gå till http://www.sflk.se/medlemsanmalan.  



på olika sätt. Vi bjuder på oss själva, kaffe/te, reflekterar och gör vårt bästa att vi ska 
en givande stund ihop. Inga garantier på att det blir roligt men vi gör vårt bästa! 😊"#$% 

Inga kostnader för dig, det är gratis. Alla är välkomna! 
 
Hoppas vi ses där :-)   

Jonas Wells 
Förbundschef/utbildningsledare lösningsfokus 
Södra Dalarnas Samordningsförbund 
Tel: 0706 38 06 17 

 

 

 

 


