
    

 

VARMT VÄLKOMNA TILL FORTSATT UTVECKLING AV SAMTAL 
OCH SAMVERKAN MED LÖSNINGSFOKUS  

ETT STEG TILL – VIDAREUTBILDNING I 
LÖSNINGSFOKUS! 

 

     
 
Varmt varmt välkomna! Vi fortsätter att pröva ett nytt koncept med 
vidareutbildning i lösningsfokus via Södra Dalarnas Samordningsförbund. Flera 
har hört av sig om en nytta av fortsatt utveckling efter att ha gått en 
grundutbildning. Grupp 4 startar den 13 april 2018! Så hur kan ett nästa steg 
göra för skillnad för Dig? 
 

- Jag tror på fortsatt vidareutbildning i mindre grupper (max 12 personer 
per grupp) kan ge Dig en chans till påfyllnad/fördjupning just där Du står 

- En agenda efter Dina idéer om bäst nytta för Dig samt inspel från den vida 
världen av lösningsfokuserad utveckling – vi kan riktigt nörda ned oss om 
vi så önskar! 

- Flera tillfällen att öva, träna, och skörda! 
- Möjligheter att bygga vidare på det egna hantverket, det vardagsnära 

arbetet och hur Du redan nu samverkar framgångsrikt med de människor 
Du möter 

- Väl med tid för reflektion för att fånga den utveckling Du redan 
anar/börjar se hända… 

- Fokus på nästa minsta steg  
- Två heldagar, 1 + 1 (med sex veckors mellanrum) med möjlighet att träna 

på ett eget projekt! 
 
  

Södra Dalarnas Samordningsförbund 

c/o Avesta kommun 

774 81 Avesta 

Tel: 0226-645 648 

Mobil: 0706-38 06 17 

E-post: jonas.wells@avesta.se 
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Utbildningen leds av förbundschef Jonas Wells och riktar sig till Er som är 
intresserade av att fortsätta utveckla ett lösningsfokuserat förhållnings- 
och/eller arbetssätt. Erbjudande gäller alla Er som tidigare gått en utbildning i 
lösningsfokus. Båda grundutbildningarna riktade till professionella/arbetsledare 
samt ledarskapsutbildningen är bra exempel på sådana. 
 
En fjärde grupp är planerad under våren och ytterligare en är tänkt att starta 
under hösten men fler kan startas.  
 
 

Grupp 3 
Plats   Bispbergs Herrgård, mer info: http://www.bispbergsherrgard.se/ 

Tid   Den 13 april och den 18 maj 2018 mellan kl 9.00 - 16.00 

 
 
 
Anmälan  Till jonas.wells@avesta.se. Senast 5 april. Ange gärna ev. 

kostönskemål. Bekräftelse på plats meddelas senast två veckor före. 
Samordningsförbundet förbehåller rätten att sätta ihop grupperna på 
ett sådant sätt att flera organisationer/arbetsplatser är med 
tillsammans  

Kursavgift  500 kr/deltagare 
Praktiskt  Fika och lunch ingår. Efter utbildningen erhåller du ett kursintyg 
 
 

Har ni minsta fråga eller fundering tveka inte att 
kontakta mig!  
 
Jonas Wells 

Södra Dalarnas Samordningsförbund 

 

Tel 0706 38 06 17  

 

 

 

Bild på mig (utan skägg)! 
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