Påbyggnadskurs i grafisk facilitering
Lär dig att jobba med visuella mallar för att göra möten både bättre och roligare

Under påbyggnadskursen i grafisk facilitering lär du dig vad du ska tänka på, hur du ska göra
och använda stora visuella mallar för att skapa mening, tydlighet och lust i de där mötena
som har en tendens att fladdra iväg och dränerar deltagare på energi.
Genom att kombinera facilitering och stora visuella mallar kan du få ett fokus i gruppen, få
deltagarna att lättare förstå uppgiften snabbt och på så vis få fram engagemang och lust.
När man ser upplägget och kan följa det steg för steg så förstår man att det finns ett
förberett flöde för mötet – det blir ett lugn i gruppen. Dessutom underlättar det betydligt för
dig som leder mötet eftersom du tvingas förbereda dig, tänka igenom och verkligen förstå
vad som ska göras.
När du går ut härifrån ska du….
• Förstå hur möten kan förbättras med hjälp av det visuella – både före, under och
efter mötet.
• Kunna processen att göra en mall utifrån syftet med mötet.
• Förstått hur du gör för att förenkla och när du kan förenkla.
• Känna dig säkrare med pennan och hur du ritar en mall och gör den lite roligare.
• Fått tips på kombinationer av figurer och mallar för att stötta en arbetsprocess.
• Förhoppningsvis fått en energiinjektion, lust och idéer som du vill ta med dig till din
arbetssituation.
• Börjat bygga upp din egen ”idébank med mallar”

Malmö:
Datum: 9 november 2018
Tid: 8.30-16.30
Plats: Media Evolution
Anmälan: Senast 15 oktober 2018.
Kursavgift: 5.900 kr (exkl. moms)
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.
Kursledare:
Louise Wester och Karin Grönberg
Anmäl dig till:

louise@louisewester.se eller
karin@facilitering.com

Du får gärna skicka inbjudan vidare till kollegor och vänner!

Varmt välkommen!
Karin Grönberg, 0733-519550
www.facilitering.com

Louise Wester, 0709-131973
www.louisewester.se

communication in
leadership

.

