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Välkommen till Kunskapsdagarna!

Scandic Mölndal 2018
Välj mellan 7 inspirerande seminarier och inspirerande talare! Vi räknar med
stort intresse - så anmäl dig Nu! Vi ser fram emot att träffa dig 14 december på
Scandic Mölndal Barnhemsgatan 23 Mölndal

Morgan Borg
Den kollektiva hjärnans
kraft

Jörgen Bodner
Presentationsteknik,
ett nödvändigt ont
eller en god
möjlighet?

Lou Hedström Bokinge
Öga för öga – om
mänskliga behov

Jörgen Bodner och Ronak Naderi
personligt bemötande i arbetslivet

Peter Björnholm
Att bygga ett
framgångsrikt team

Jeanette Stenquist
Just idag är jag stark

Jenny Engström
Get sh** done!
Framtidens
ledarskap behövs nu

Anmälan utan kostnad enligt inbjudan gör du på
www.kunskapsdagarna.nu
(klicka på anmälan och välj kunskapsdagarna Mölndal i menyn)

Stärk din konkurrensförmåga - besök

KunskapsDagarna
14 december 2018

6953 • 08.20-09.10
Jörgen Bodner
Presentationsteknik, ett nödvändigt ont eller en god möjlighet?
Jörgen Bodner ger en inspirationsföreläsning som berättar om balans. Mellan förberedelse och
närvaro, förnuft och känsla, driv och vila, humor och allvar. Myten om karisma. Fokuspunkter. Jörgen
har gedigen bakgrund som skådespelare, regissör, pedagog och berättare. Han har lett ett femtiotal
tvådagars workshops för grupper i många sammanhang och för vitt skilda beställare ur olika
branscher. Jörgen ger också kurser i muntligt berättande.
Jörgen Bodner • www.replikskiften.com

6954 • 09.30-10.20
Jenny Engström
Get sh** done!
Framtidens ledarskap behövs NU!
När generationerna X,Y och Z ska samsas på våra arbetsplatser och när gig-ekonomin utmanar hur vi
ser på anställningsformer - vad händer då? Hur får vi jobbet gjort och vad har arbetsglädje med saken
att göra? Vilka ledaregenskaper blir viktiga nu när guldklockans tid är förbi och det är dags att sparka
ut Taylor ur ledningsrummet en gång för alla.
Jenny Engström har lång ledar- och chefsbakgrund i från olika verksamheter och sammanhang. Hon
har en stor passion för hur vi kan jobba smartare och leva gladare!
Jenny Engström Tanketid, 076-006 33 01, jenny@tanktetid.nu , www.tanktetid.nu
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6955 • 10.40-11.30
Jörgen Bodner och Ronak Naderi
Personligt bemötande i arbetslivet
Om avvägningen mellan att vara professionell och att samtidigt kunna vara - sig själv. Hur ska vi
balansera målbild med arbetsglädje? Går det att känna sig hel och personlig på jobbet, samtidigt som
man är effektiv i sin yrkesroll? Önskar vi ett öppet klimat? Ganska säkert vill vi bli sedda och
bekräftade för vår kompetens men också att det vi säger och tänker tillsammans med kollegor blir
välkomnat.
Jörgen är skådespelare, regissör, pedagog, talartränare och konsult.
Ronak är Teknisk fysiker, kampsportinstruktör, konsult och konstnär.
www.jorgenoronak.com

6956 • 11.50-12.40
Peter Björnholm
Att bygga ett framgångsrikt team!
Tre viktiga frågor på vägen är: Vilka är vi? Vart ska vi? Hur tar vi oss dit?
Sammansättningen av teamet är väldigt viktig. Det gäller att ta tillvara på de olika kompetenserna och
förmågorna och se till att besätta de olika rollerna i teamet. Vilka dessa roller är och hur ledaren
agerar för att få 1+1=3 kommer Peter att beskriva i denna föreläsning. Ledarens roll handlar mycket
om att lotsa ett nyss sammansatt team från stadiet av Trygghet och Tillit till stadiet Arbete och
Produktivitet = det stadie där teamet är högpresterande. Enligt forskningen har ett team i första stadiet
en effektivitet på 30 %. När teamet nått sista fasen, Arbete och Produktivitet har det en effektivitet på
80%.
Peter jobbar som Change Maker och föreläser om ledarskapets roll inom organisationer. Han vet vad
som skiljer högpresterande organisationer från dem som knappt överlever eller rent av förvinner från
kartan och framförallt vet han hur man gör för att skapa högpresterande team.
Peter Björnholm, Framtidens Förändringsledare AB, Tel: 070-347 35 99,
E-post: peter@framfor.nu, www.framtidensforandringsledare.se

Stärk din konkurrensförmåga - besök

KunskapsDagarna
14 december 2018

Stärk din konkurrensförmåga - besök

KunskapsDagarna
14 december 2018

6957 • 13.00-13.50
Jeanette Stenquist.
”Just idag är jag stark”
Som personlig tränare och certifierad coach möter Jeanette dagligen människor som söker förändring.
Hon möter människor som inte längre orkar med vardagen och hon möter människor i djupaste kris.
Med sin unika erfarenhet diskuterar hon träning och kost men också vikten av att kunna hantera press
utan stress.
”Just idag är jag stark” är en gripande och personlig föreläsning om konsten att hantera motgångar
och om att lära sig förstå att acceptans över sin situation inte är detsamma som att ge upp. Den kan
tvärtom bli till en vändpunkt och början på en förändring som ger dig bättre balans i livet. Mötet med
Jeanette kan vara just ett sådant första inspirerande steg. Läs mer om Jeanette på hennes hemsida:

www.trihealth.nu
TriHealth Fitness AB Saturnusvägen 4 D Åkersberga Tel: 070 745 09 07 jeanette@trihealth.nu

6958 • 14.10-15.00
Lou Hedström Bokinge
Öga för öga – om mänskliga behov.
Har du några behov? Vilka är de? På vilket sätt påverkas du av din omgivning? Det är några av de
frågor som Lou Hedström Bokinge ställer och som vill få dig att fundera över ditt eget ansvar i
mellanmänskliga relationer.
Lou Hedström Bokinge izicom kommunikation , Tel: 070-775 71 20
Föreläsare, civilekonom, teolog, idéhistoriker, författare, certifierad handledare i sorgbearbetning
Läs mer om Lou på hennes hemsida: www.inspirationsforelasare.se
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6959 • 15.20-16.10
Morgan Borg
Den kollektiva hjärnans kraft
Ett förändrat arbetsliv utmanar våra traditionella former att leda människor. Vi går från hierarkier till
ökad delegering av ansvar och befogenheter i våra organisationer.
Självorganiserade grupper och individer förutsätter en mänsklig organisation som stärker individens
självmakt, men som också har tydliga spelregler för samarbetet.
Morgan kommer att tala om det som stärker samarbetet och det som triggar igång våra hot-impulser.
Han kommer också att berätta om hur den inre kompassen kan tjäna som ett redskap för att utveckla
en magnetisk kultur.
Om Morgan Borg:
Morgan Borg, M. Sc. har mångårig erfarenhet av förändringsarbeten från våra stora svenska och
internationella företag, som exempelvis Volvo Car Corporation, Pfizer Health AB, Michelin och
Electrolux. Han arbetar även internationellt med coaching av ledningsteam och individer i bland annat
Kina, England och Tyskland.
Hans första bok ”Den inre kompassens makt. En förändringsfilosofi” har blivit en stor framgång och
inom kort kommer hans nästa bok ut med titeln ”Den kollektiva hjärnans kraft”. Under sin presentation
kommer han att dela med sig av de framgångsfaktorer han har identifierat för att lyckas med
förändringar och uppnå synergi i samarbetet.

Morgan Borg Mail: morgan.borg@journey.se Journey Consulting Göteborgskontoret,
Äsebackevägen 20 D, 427 36 Billdal Mobil +46706578730
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Välkommen till Kunskapsdagarna och till Scandic Mölndal
14 december 2018
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.

Kontakter Kunskapsdagarna:

Hans Görgensson, Kunskapsdagarna Sverige AB, Tel: 0760 457 911
Mail: hans@kunskapsdagarna.nu

Lars Sjödin, Kunskapsdagarna Sverige AB, Tel 0736 563 103
Mail: lars@kunskapsdagarna.nu

Välkommen till Kunskapsdagarnas VIP klubb
Att vara medlem samt erhålla inbjudningar i vår VIP klubb är kostnadsfritt, kortlöst och helt digitalt.
Och den är öppen för alla. Du som redan går på kunskapsdagarna behöver bara maila oss att du vill
ha inbjudan i framtiden. Är du ny besökare hos oss? Maila att du vill ha kostnadsfria inbjudningar med
kontaktuppgifter som kommer det automatiskt till dig.
UPPGIFTER SOM SAMLAS IN VID MEDLEMSKAP
Om du registrerar dig till vår VIP Klubb samlar vi in din e-postadress för att skapa medlemskapet. Vi lagrar fullständig
kontaktinformation i form av, namn, ålder, kön, mobilnummer, adress och kontaktuppgifter. Detta i syfte att kunna hålla dina
uppgifter uppdaterade – korrekta och aktuella.
Som medlem i vår VIP klubb kommer du att erhålla kostnadsfria inbjudningar med Kunskapsdagarnas erbjudanden och nyheter.
Du kan närsomhelst välja att avregistrera dig från våra nyhetsbrev genom länk i nyhetsbrevet eller inbjudan. Du kan även
närsomhelst välja att avregistrera dig från ditt medlemskap i VIP klubben genom antingen länk i nyhetsbrevet eller på vår
hemsida.
Är du medlem i vår VIP klubb sparas uppgifterna som registrerats så länge du väljer att vara kvar som medlem.
Välkommen till Kunskapsdagarna VIP.

