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Välkommen tillbaka från semestern
Nu kommer hösten med stormsteg. Det är dags att
ta sig tid till att plocka svamp och bär i skog och
mark. Det gäller att ta till vara på rikedomen som går
att finna i skogen. Skolor och verksamheter är åter
igång efter semestern. Vi hoppas att ni haft en bra
semester och är utvilade och på benen för att
jobba.
Som ni vet finns vi för er som behöver lite hjälp med
att utbilda er personal inom ledarskap, samarbete
och kommunikation. Vi hjälper er att skräddarsy utbildningarna, vi hjälper er att utvecklas och så ni kan
lättare möta svårigheter.
Så välkommen till oss det lila företaget med det stora hjärtat.
Daniel Welander
Ägare och Utbildningskonsult
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I utbildning/ föreläsningen ingår
bland annat:


Vad är ett funktionshinder/
funktionsförutsättning

 Vad är ADHD/ADD


ADHD och ADD
Har ni elever eller personer i er verksamhet som

har olika funktionsförutsättningar. Hur ska
man tas med de problem som uppstår runt
dessa funktionshinder.
Vi kan hjälpa er att komma till rätta med dessa
problem. Jag kommer gärna ut och håller

utbildningar för din personal.
Vi vänder oss till alla verksamheter som kommer
i kontakt med dessa funktionshinder. Samt
även föräldrar och föreningar.

Tvekan inte att ringa oss om ni behöver hjälp….

Andra orsaker till inlärning svårigheter.



Bemötande



Kommunikation



Hur fungerar Hjärnan



Pedagogiska tips



Självkänsla hur bygger man
den

 Konsekvens eller bestraffning

Ni är varmt välkomna till oss…
För att komma i kontakt med oss
gå in på vår hemsida
www.samsas.net
Eller ring oss på 0706 87 87 46
Välkomna….

Vilka ämnen vi
hjälper er med….
 Bemötande
 Kommunikation
 Ledarskapsutveckling

Friluftsliv är ett bra sätt att utveckla sina
ledaregenskaper på...

På hösten är naturens färger varma och välkomnade glöm...

Vi arbetar efter ledorden Samarbete, Kommunikation och
Ledarskap
Samsas hjärta & Hjärna HB är ett företag som specialiserat sig på utbildningar, kickoffer och föreläsningar.
Vi vänder oss till verksamheter och företag inom barnomsorg, skola, LSS, vård, föreningar/organisationer men även privata företag inom andra områden och privatpersoner.

Vi erbjuder kompetensutvecklande utbildningar med inriktning på samarbete, ledarskap och kommunikation.
Vi skräddarsyr aktiviteten så den passar er verksamhet och era behov.
Hör av er om ni behöver hjälp med er utbildning kickoff eller en föreläsning!

Vår värdegrund

DANIEL WELANDER

 Hos oss är det viktigt att kundens behov av ut-

Samsas Hjärta & Hjärna HB
Vanstadsv 2
270 31 Äsperöd

bildning och fortbildning är i centrum.

 Det är viktigt med en dialog och ett samför-

stånd mellan oss och våra kunder.
 Vi ska visa respekt mot våra medmänniskor.
 Vår verksamhet ska genomsyras av glädje,

kunskapstörst och samförstånd.

mobil: 0706 87 87 46
hemsida:
www.samsas.net

 Hos oss ska alla behandlas lika oavsett vem

de är.
 Våra utbildningar har något för både hjärtat

och hjärnan.
 Vi värnar om vår miljö och använder så

sparsamt vi kan på dess resurser

Välkomna till oss...
Vår affärsidé är

”SAMSAS HJÄRTA & HJÄRNA arbetar med både HJÄRTA &
HJÄRNA för ge ert företag fortbildning, glädje och samförstånd
inom samarbete, kommunikation
och ledarskap.”

Alla foto är tagna och ägs av Elin och Daniel
Welander ägare av samsas hjärta & hjärna.
Det är förbjudet att använda dessa foto och bilder i
detta utskick för eget bruk om man inte frågar
först.
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