Att arbeta hållbart med Open Space-metoden
9-11 december 2020

Det är lönsamt att ha bra möten!
Släpp loss kraften genom att bjuda in till medskapande!
Utvecklingsarbete med ”Open Space” ger resultat, därför
används metoden i minst 142 länder!
Välkommen till tre dagars inspirerat lärande med två erfarna Open Space ledare, Thomas
Herrmann och Eva P Svensson. Vi kommer att dela med oss av våra erfarenheter men
framförallt bjuda in till ett medskapande där vi tillsammans utforskar möjligheterna som
Open Space öppnar upp. Det kanske först handlar om att ha bättre möten men sedan kan
det leda till ett helt nytt sätt att vara och arbeta tillsammans i organisationen.
Möjligheterna är obegränsade!
Du lämnar denna upplevelsebaserade utbildning med:
o En mötesmetod som fångar potentialen i individer och organisationer.
o Ett praktiskt verktyg för att skapa en livsberikande arbetsmiljö.
o En enkel mötesmetod som bygger på självorganisering.
o Ett sätt att inbjuda till delaktighet - allas kunskaper tas tillvara.
o En arbetsform som tränar förmågan att navigera i förändring.
o En mötesmetod som snabbt ger konkreta lösningar på komplexa problem.
Vi utforskar Open Space-metodens nyckelkomponenter, när den passar och hur vi arbetar
med helhet i förberedelser, genomförande & uppföljning. Vi tittar på vilka värderingar
metoden bygger på, hur idéer/engagemang tas tillvara i den fortsatta processen samt hur
företagskultur och ledarskap kan utvecklas i samklang med förhållningssättet.
I våra utbildningar använder vi Whole Person Process Facilitation (WPPF) som lärprocess. Teori varvas med egen reflektion, samtal i grupp och en variation övningar.
Under dagarna genomför vi två Open Space-möten där du upplever kraften i mötesformen och kan göra egna reflektioner inför din roll som handledare. Du gör din egna
mötesdesign. Efter 6 månader har vi en halvdags uppföljning, i ett webmöte. Då utvärderar vi effekter av kursen, utbyter erfarenheter och tar nästa steg. Efter utbildningen
har du tillgång till våra globala mötesplatser för kontinuerligt lärande och utveckling.
Utbildningen är del i The Genuine Contact™ program som erbjuder ett holistiskt arbetssätt för att nå
framgång i din verksamheten. Programmet ger din organisation möjlighet att uppnå en gemensam riktning
och rörelse mot större framgång, inspirerad av er kreativa energi.
Alla våra kursledare är auktoriserade ledare i The Genuine Contact™ program.

Praktisk information 9-11 december 2020
Vi är glada att samarbeta med Två Skyttlar. De presenterar sig såhär: Vi ger dig en
upplevelse där du kan släppa allt och bara låta dina sinnen njuta. Hos oss kan du andas ut, få
ny energi och ta bra beslut. Två Skyttlar - där framtid formas ...

Kurstider: Onsdag kl 10-18, torsdag 9-17, fredag 9-16.
Mat: Fika, lunch och middag ingår och det serveras vällagad mat i den vackra matsalen,
med lokala råvaror. 2-rätters middag dag 1 & 2.
Din investering är 12 900 exkl moms. Övernattning o frukost erbjuds från 1195/995 per
natt (enkel/dubbel). Kommer du kvällen innan betalar du bara 975/775 för första natten.
Har du svårt att betala hela kurskostnaden? Studenter, pensionärer och ideella
föreningar mm kan diskutera betalningsplanering och/eller kompletterande sätt att
betala del av kurskostnaden.

Plats/vägbeskrivning: Två Skyttlar ligger naturskönt vid Västra Örbysjön 35 km från
Landvetter och ca en 65 km sydöst om Göteborg. Det går att åka buss från Gbg C till
Örby centrum, därifrån blir du upphämtad gratis.
Vi möjliggör samordning av resor mellan deltagare.
Kontakta:

Thomas på telefon 0709-98 97 81 / epost thomas@openspaceconsulting.com
eller Eva på 0706- 89 85 50 /epost eva@epshumaninvest.se
Se våra hemsidor www.openspaceconsulting.com eller www.epshumaninvest.se

Nu kör vi!

