
The  Genuine  Contact™  program  erbjuder  e6  holistiskt  arbetssä6  för  a6  nå  framgång  i    
din  verksamheten.  Programmet  ger  din  organisation  möjlighet  a6  uppnå  en  gemensam  
riktning  och  rörelse  mot  större  framgång,  inspirerad  av  sin  kreativa  energi.  	
Alla  våra  kursledare  är  auktoriserade  ledare  i  The  Genuine  Contact™  program.	

Open Space-metoden 
Grundkurs – 3 dagar 

A6  arrangera  bra  möten  är  en  lönsam  
investering!  	
Open  Space-‐‑metoden  är  kostnads-‐‑
effektiv,  produktiv  och  släpper  loss  
engagemang  och  delaktighet.  	
Metoden  används  i  mer  än  140  länder  
i  världen!	

Du  lämnar  denna  upplevelsebaserade  utbildning  med:  	
o   En  mötesmetod  som  snabbt  ger  lösningar  på  komplexa  problem.	
o   En  mötesmetod  som  fångar  potentialen  i  individer  och  organisationer.	
o   E;  praktiskt  verktyg  för  a;  skapa  en  livsberikande  arbetsmiljö.	
o   En  enkel  mötesmetod  som  bygger  på  självorganisering.    	
o   En  sä;  a;  inbjuda  till  delaktighet  -‐‑  allas  kunskaper  tas  tillvara.  	
o   En  arbetsform  som  tränar  förmågan  a;  navigera  i  förändring.	

I  våra  utbildningar  använder  vi  Whole  Person  Process  Facilitation  (WPPF)  som  
lärprocess.  Teori  varvas  med  egen  reflektion,  samtal  i  grupp  och  praktiska  
övningar.  Vi  genomför  e;  Open  Space-‐‑möte  där  du  upplever  kraften  i  mötes-‐‑
formen  och  kan  göra  egna  reflektioner  inför  din  roll  som  handledare.  Du  får  
även  göra  din  egna  mötesdesign.  Efter  6  månader  har  vi  en  uppföljning,  i  e;  
webmöte.  Då  utvärderar  vi  effekter  av  kursen,  utbyter  erfarenheter  och  planer-‐‑
ar  nästa  steg.  Efter  utbildningen  har  du  tillgång  till  våra  globala  mötesplatser  
för  kontinuerligt  lärande  och  utveckling.  	
	

Mer  info  &  anmälan?  Se  www.openspaceconsulting.com  eller  kontakta  
Thomas  på  telefon  0709-‐‑98  97  81  eller  epost  thomas@openspaceconsulting.com  
Vi  erbjuder  även  företagsinterna  kurser!  	

Vi  utforskar  Open  Space-‐‑metodens  nyckelkomponenter,  när  den  passar  samt  
hur  vi  arbetar  med  helhet  i  förberedelser,  genomförande  &  uppföljning.  Vi  
ti;ar  på  vilka  värderingar  metoden  bygger  på,  hur  idéer/engagemang  tas  
tillvara  i  den  fortsa;a  processen  samt  hur  företagskultur  och  ledarskap  kan  
utvecklas  i  samklang  med  förhållningssä;et.	



Välkommen till: Open Space - Grundkurs 

Vi  arbetar  med  a;  frigöra  livskraft  i  människa,  organisation  
&  samhälle.  Genom  samarbete  i  Genuine  Contact  Co-‐‑owners  
Group  erbjuder  vi  e;  spektrum  av  konsul;jänster  globalt.	
För  mer  information  besök  www.openspaceconsulting.com  
eller  kontakta  Thomas  Herrmann  på  telefon  0709-‐‑98  97  81  
eller  via  Epost:  thomas@openspaceconsulting.com  	

Plats/vägbeskrivning: Gaia  Life  Kursgård,  Fjärås  ca  3,5  mil  söder  om  
Göteborg.  Från  Gbg  Central  tar  du  pendeltåget  till  Kungsbacka  där  vi  
hämtar  upp  alt  taxi.  Från  Landve;er  åker  du  kommunalt  alt  taxi  direkt  
(ca  900  kr).  Adressen  är  Gamla  Tostaredsvägen  210,  439  74  FJÄRÅS.  	
	
Mat:  Samtliga  måltider  ingår.  Det  serveras  vällagad  vegetarisk  mat  till  
lunch  &  middag.  Vänligen  meddela  Thomas  vid  behov  av  specialkost!  	
  	
Din investering  för  kursen  är  10  900  exkl  moms.  Överna;ning  o  
frukost  erbjuds  från  600  kr/na;  (delat  rum).  Har  du  svårt  a;  betala  hela  
kurskostnaden?  Studenter,  pensionärer  och  ideella  föreningar  mm  kan  
diskutera  komple;erande  sä;  a;  betala  del  av  kurskostnaden.	

Frågor?  	
Har  du  frågor  om  kursen  eller  något  praktiskt  -‐‑  ring  Thomas  
Herrmann  på  telefon  +46  (0)709-‐‑98  97  81.  	

Här  kommer  praktisk  information  inför  kursdagarna.  Vi  har  
lyckats  få  plats  i  en  fantastiskt  mysig  kursgård  i  de  djupa  hal-‐‑
ländska  skogarna,  nära  sjön  Lygnern.  Miljön  är  del  i  upplevel-‐‑
sen  så  unna  dig  a;  bo  på  gården  och”landa”  här  kvällen  innan.	
	
23-25 september 2014 
Tisdag  10.00  –  18.00,  kaffe  från  09.30,  middag  kl  18.30.	
onsdag  09.00  –  17.00,  middag  kl  18.00	
torsdag  09.00  –  16.00  	


