
INBJUDAN 
till nätverksträff den 27 april 

 - det lösningsfokuserade nätverket i Västmanland

Tema för dagen:  Det lösningsfokuserade 
coachande hantverket med spännande detaljer - 
upplev coachning på riktigt!
Tid: Torsdagen den 27 april, klockan 8.30-16.00
Plats: Elite Stadshotellet Västerås
Förmiddagsfika och eftermiddagsfika ingår. Lunch på egen hand.

Är du intresserad av att utvecklas i ditt lösningsfokuserade förhållningssätt och 
tekniker för att vara till än mer nytta för dem du möter? Här har du möjlighet att 
ta din kompetens till en ännu högre nivå och möta många likasinnade kollegor 
från olika verksamheter.

Alla oavsett förkunskaper i lösningsfokus är välkomna. Dagen byggs upp tillsam-
mans, inom vissa tidsramar. Vi växlar mellan storgrupp och att dela upp oss i 
mindre grupper efter teman/intresse. Oavsett om lösningsfokus är nytt för dig 
eller om du redan är en erfaren lösningsfokuserad samtalsledare kommer dagen 
att möjliggöra nytta för dig och dem du möter.

Dagen kommer bland annat att innehålla:
◊ Livecoachning, där du själv väljer om du vill coacha, bli coachad eller vara 

åhörare och resursdetektiv i spännande samtal.
◊ Analys av filmade samtal som kan inspirera dig att göra mer av eller göra nytt i 

dina samtal!
◊ STOPP-coachning i rummet där vi alla blir ett stort resursteam för att  

samkonstruera meningsfull, hjälpsam dialog.
◊ Coachning i eget case.
◊ En massa resursåterkopplingar på det som verkar funka … och mycket annat.

Om någon vill ta med ett eget filmat samtal och få resursåterkoppling på det som 
verkar hjälpsamt för klienten så går det fint! Vi kan också experimentera med team-
coachning om några från samma team har någon angelägen fråga att bli coachade i.

Kom och coacha, bli coachad eller lyssna och njut av coachning och ge 
resursåterkopplingar till både den som blir coachad och den som coachar! 

Anmälan senast 5 april via länken: 
Till anmälan för nätverksträffen den 27 april - simplesignup.se

Varmt välkommen önskar
Ann Rilegård, Catarina Örtengren och Linda Anderfjäll

Samordningsförbunden i Västmanland är finansiärer vilket innebär att det är kostnadsfritt för dig.

Nätverksträffen arrangeras i sam-
verkan med Sussan Öster som du 
kan ställa frågor till om dagen:  
sussan@goodsolution.se

DATASKYDDSLAGEN - GDPR
Syftet är att stärka skyddet och 
rättigheterna för de personer 
vars uppgifter registreras. 
Personuppgifter angående 
namn och arbetsgivare sparas 
digitalt på grund av behovet 
att redovisa för huvudmännen 
vilka deltagande som finns i 
insatserna. Uppgifterna sparas 
lokalt och raderas sedan efter 
insatsens slut.

https://simplesignup.se/event/202427-naetverkstraeff-det-loesningsfokuserade-naetverket-i-vaestmanland



