Kurs i Grafisk Facilitering
Har du någon gång under en presentation känt att orden inte räcker till?
Att du just ”där och då” skulle vilja rita det där som förtydligar ditt budskap eller synliggör
vad arbetsgruppen pratar om – men du vet inte riktigt hur?
Då är denna kurs för dig, även om du känner olust inför att hålla i en ritande penna.

Om kursen
Bilder bygger broar mellan olika språk och
kulturer.
Genom att använda bilder under möten,
presentationer och utvecklingsprocesser blir
det lättare att se samband, flöden och få en
överblick. Sannolikheten att deltagarna
känner engagemang och förstår ökar.
Sinnen öppnas och deltagarna börjar tänka i
nya banor, kreativiteten stimuleras och
delaktigheten ökar.

Efter kursen ska du…
- förstå var i ditt arbete du kan ha nytta av och underlätta genom att använda bilder
- vara medveten om din naturliga associationsförmåga
- förstå hur du kan hantera situationer där du ”kör fast” med din penna
- kunna rita enkla, användbara symboler och figurer och skapat början till din egen
figur- och symbolbank
- ha provat på att uttrycka dig visuellt genom aktivt lyssnande
- förstå hur du kan använda metaforer
- ha med dig tips på hur du kan fortsätta träna

Datum: 9 september 2022.
Tid: 9-16
Plats: Kornheddinge Kvarn, strax utanför Lund
Kursavgift: 5.900 kr (exkl. moms)
Anmälan: www.louisewester.se under kursfliken
Observera att anmälan är bindande men inte personlig.
Kursavgiften:
Faktura skickas vid kursanmälan och ska vara betald
före kursstart.
I kursavgiften ingår fika, lunch och kursmaterial –
färgpennor, skissblock, dokumentation med tips på
enkla figurer och metaforer.
Du har möjlighet att anmäla dig till olika upplägg av kursen enligt nedan:
1. Kurs i Grafisk facilitering 9 september 2022: 5.900 kr exkl moms.
2. Kurs i Grafisk facilitering + 1 timmes individuell ritcoachning: 7.200 kr exkl moms.
Den individuella ritcoachningen bokas separat och körs via Zoom efter genomförd kurs.
3. Om du väljer alternativ 1 och efter kursdagen vill lägga till en timmes ritcoachning, skickas
en separat faktura på 2.000 kr (exklusive moms).

Kursledare:
Louise Wester louise@louisewester.se
Karin Grönberg karin@facilitering.com

Varmt välkommen!
Louise Wester, 0709-131973
www.louisewester.se

communication in
leadership

