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Hans Görgensson

Grundare av Kunskapsdagarna

Välkommen till Kunskapsdagarna Jönköping!
Välj bland 12 spännande teman och inspirerande talare!
Vi räknar med ett stort intresse - så anmäl Dig nu!
Vi ser fram emot att träffa Dig på
Scandic Elmia, Elmiavägen 8

Katarina Hoffmann

Robert Axelsson

Ur min nyckelknippa

Tro, Sikta och Åk – Vägen
till svart bälte i livet

Jesper Caron

Kaj Pedersen

Attityden spelar stor roll

Mental tränare,
ledarskapscoach och
föreläsare om självkänsla

Christer Rasmusson

Framgång genom att vinna
andras förtroende

Torkild Sköld

Personligt ledarskap - bli
din egen bästa ledare
genom medvetna val

Torgny Steen

Hjärnvägen till lärande och
glädje hemma och i skolan

Åsa Rydhard

Att föra svåra samtal
- En av ledarskapets
viktiga hörnstenar!

Anmäl dig via din sponsor på
www.kunskapsdagarna.nu – idag!

PLATS: SCANDIC ELMIA
ORT: JÖNKÖPING
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SEMINARIER: 2266-2271
LOKAL: BJÖRKEN

2266 • 08.30-09.20

Tro, Sikta och Åk – Vägen till svart bälte i livet

Tre saker formar oss i livet och påverkar den person vi blir och våra prestationer. Det är vår bild och tro om oss själva, vår förmåga att fokusera på rätt saker och vår attityd till
det vi gör. Dessa tre delar bemästras av varje framgångsrik idrottare och om du lär dig behärska dem, oavsett om du idrottar eller inte, så är du rätt väg mot svart bälte i ditt liv.
Robert Axelsson, NLP Master practitioner, coachar idrottslag och privatpersoner till bättre prestationer på planen och större förståelse av vad som påverkar och formar våra liv.
Hans bakgrund som pastor och som pappa till handikappade barn har givit honom en djup insikt i mänsklig utveckling och motivation.
Robert Axelsson • Robert Axelsson Education, raxacn@gmail.com, www.robertaxelsson.eu

2267 • 09.40-10.30
Det bästa laget!

“Ett lags framgång eller motgång är alltid ett direkt resultat av varje individs beteende mot sig själv och sina lagmedlemmar!” (Niclas Timmerby)
Niclas Timmerby beskriver på denna inspirerande föreläsning de fem konkreta steg du kan använda dig av för att bygga ett starkt lag. Han visar också upp sitt APTA-koncept
som är ett strategiskt anpassat styrmedel som hjälper ledaren att få ut maximalt av varje individ och att ge konsekvenser på ett naturligt sätt vilket får varje lagmedlem att visa
sin egentliga potential.
Niclas Timmerby har arbetat i drygt 20 år inom ledarskap, lagbygge och försäljning. Han håller föreläsningar, utbildningar och kickoffer i Skandinavien.
Niclas har skrivit fyra böcker inom personlig utveckling, ledarskap, lagbygge och försäljning: “Du förtjänar framgång!”, “Lyckoalmanackan”, “VISA GULDET!” och “Konsten att
dö unik”.
Niclas Timmerby • I samarbete med MACE® Speakers, 08-22 20 10, info@macespeakers.com, www.macespeakers.com

2268 • 10.50-11.40

Personligt ledarskap - bli din egen bästa ledare genom medvetna val

Oavsett om du jobbar som ledare eller ej så är du ledare i ditt eget Jag AB. Att alltid kunna hitta sin väg handlar om att se möjligheter och därmed kunna göra aktiva val. Det
handlar om att ta ansvar för sina handlingar och därmed påverka resultatet av hur verkligheten kommer att se ut. Torkilds föreläsningar får dig att tänka till och skratta för att
kunna se ”verkligheten” med nya ögon - effektivt, enkelt och mycket givande.
Torkild Sköld • 0734-10 01 05, torkild@torkildskold.se, www.torkildskold.se

2269 • 12.40-13.30

Attityden spelar stor roll

Spänn fast bältet för här kommer det att gå undan! Genom ett direkt språk och ett underhållande sätt förmedlar Jesper Caron ett antal vitala faktorer som är avgörande för
framgång i ett företag. Du kommer att få några smakbitar på vad Jesper gör när han hjälper företag att överbrygga gapet mellan där de är och där de vill vara.
Jesper Caron Jesper hjälper personer och företag att få fram sina bästa resurser så fort som möjligt. Fram till idag har han hållit uppskattade föreläsningar för hundratals företag,
såväl nationellt som internationellt. Däribland Nasdaq och NASA i USA. Sedan 2007 är han ordförande i Riksförbundet för coacher och föreläsare. Som trefaldig vinnare av Best
Speaker Awards har han på kort tid positionerat sig som en av den nya generationens heta föreläsare. Just nu är Jesper aktuell med boken Frigör din inre styrka.
Jesper Caron • I samarbete med KeyCoaching, 070-586 85 63, info@keycoaching.se, www.keycoaching.se

2270 • 13.50-14.40

Mental tränare, ledarskapscoach och föreläsare om självkänsla

Kaj Pedersen är licensierad mental tränare sedan 15 år tillbaka och arbetar tillsammans med Mia Törnblom på MT-Gruppen.
Kajs föreläsningar lämnar ingen oberörd, han varvar allvar med humor och ger energi som få. Efter Kajs föreläsningar går man med ett leende på läpparna samt en härlig känsla
i kroppen. Du har med dig en stor verktygs låda av tekniker i hur du kan stärka såväl din självkänsla som motivation samt lära dig hantera konflikter både individuellt och i grupp.
Du kommer ha lättare att fatta beslut samt sätta attraktiva mål för dig själv och ditt företag.
Kaj Pedersen • MT-Gruppen, kaj@mtgruppen.com, www.mtgruppen.com

2271 • 15.00-15.50

Få andra att prestera bättre - framgångsrik coachning

Hur skulle det vara om dina medarbetare tog mer ansvar? Gjorde bättre resultat? Blev mer delaktiga i verksamheten? Och med ännu bättre kvalitet? Och framförallt med ökad
motivation och handlingskraft för att nå de gemensamma målen?
Detta är föredraget du inte har råd att missa. Vad är coachning, egentligen? Och vad är skillnaden mellan de framgångsrika och de andra? Du får med dig coachningens grunder,
såväl som direkt användbara tips och verktyg för att få andra att ta mer ansvar och prestera bättre. Kenth Åkerman, är hett eftertraktad som inspiratör, perspektivskapare och
mentalcoach. Åskådliggör tankar, idéer och fallgropar på ett mycket underhållande sätt. En blandning av teori och teater ger åhörarna aha-upplevelser och igenkänning för att
själva kunna agera annorlunda. Kenth är själv NLP Trainer, en mycket god pedagog och har en stark förmåga att engagera. All coachning som inte resulterar i ett nytt beteende
är meningslös. Vad kommer du själv göra annorlunda och med framgång efter att du medverkat vid föredraget?
Aktuell med boken “Konsten att få andra att prestera. Praktisk handbok i coachande ledarskap”.
Kenth Åkerman • I samarbete med KeyCoaching, 070-586 85 63, info@keycoaching.se, www.keycoaching.se
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SEMINARIER: 2272-2277
LOKAL: GRAN 1&2

2272 • 08.30-09.20
Ur min nyckelknippa

- dyrka upp låsta relationer, eller förebygg att de ens låser sig. I föreläsningen ”Ur min nyckelknippa” presenterar Katarina ett antal ”nycklar” som kan bidra till en öppen kommunikation
i alla typer av relationer. Det här är en föreläsning som alla kan ha glädje av, föräldrar, chefer, lärare, elever; ja alla som på något sätt vill ha en öppen, ärlig och empatisk dialog med
andra människor och med sig själva. Och alla som vill hantera konflikter så att alla får sina behov tillgodosedda. Katarina utgår från Nonviolent Communication i sin föreläsning.
I november 2011 utkom boken ”42 Nyckelskillnader” som Katarina skrivit tillsammans med Liv Larsson, Friare Liv AB. Hon är certifierad av Center for Nonviolent Communication.
Katarina Hoffmann • katarina.hoffmann@swipnet.se, www.13steg.se

2273 • 09.40-10.30

Hjärnvägen till lärande och glädje hemma och i skolan

Många föräldrar och lärare upplever att de får kämpa (onödigt) hårt när de ska hjälpa barnen med läxor och annat skolarbete. Ofta med resultat som frustration, tjat och gnat,
oro och otillräcklighet, negativa tillstånd och attityder.
Under Torgnys föreläsning får du ”hjälp till självhjälp”, tips på kraftfulla framgångsnycklar och själv prova olika Hjärnrörelser som ökar lärandet, kreativiteten, koncentrationen,
glädjen, självförtroendet, läs-, räkne- och skrivmöjligheterna samt förmågan att hantera press och stress hemma, i skolan och på jobbet.
Torgny Steen är Kommunikolog och driver utvecklingsprogrammet CreativeChildren för barn och föräldrar som vill ha ”hjälp till självhjälp” för ökat lärande och glädje hemma
och i skolan. Torgny håller även ledarskapskurser för skolledare och nyckelpedagoger samt är MetaMentor åt rektorer.
Torgny Steen • I samarbete med MACE® Speakers, 08-22 20 10, info@macespeakers.com, www.macespeakers.com

2274 • 10.50-11.40

Ditt beteende - framgångsfaktor eller fälla?

Vad är det i ditt beteende som andra uppskattar när ni samarbetar?
Dr Anders Hytter på Linnéuniversitetet i Växjö har i sin forskning om effektivitet använt vårt beteendeinstrument IDI – Interpersonal Dynamics Inventory – och hittat intressanta
samband mellan de tre beteendedimensioner som instrumentet mäter och viktiga kriterier för effektivt samspel. Vi berättar om forskningen och söker besvara frågan hur man
bäst använder sina unika styrkor för att bidra till framgångsrikt samarbete.
Under seminariet presenterar vi grunderna i instrumentet. Du kommer att få göra en enkel bedömning av din beteendestil och förhoppningsvis få dina samarbetstalanger bekräftade.
Lars Bonthron • Effectiveness Consultants, 08-756 70 35, www.eff-con.com

2275 • 12.40-13.30

Framgång genom att vinna andras förtroende

Seminariet visar hur vi bygger ännu bättre relationer och blir den som våra kunder vill göra affär med. McCarthy ger konkreta råd i hur vi kan förtjäna andras förtroende och
uppnå riktigt bra resultat. Vårt agerande bygger begränsningar eller skapar möjligheter. Detta seminarium visar hur vi alla kan skapa fler möjligheter.
Christer Rasmusson • McCarthy Business Management, info@mccarthy.se, www.mccarthy.se

2276 • 13.50-14.40
Fri, lycklig o effektiv

Erik Winqvist
Direktör och saxofon
I skolan hade han svårt med läsningen, han blev direktör.
Erik Winqvist har haft tur både inom näringslivet och som artist, han berättar hur det kom sig. Erik använder ofta solrosmetoden som ger alla chansen att använda sin naturliga
resurs, det fungerar. Kärlek och passion motiverar. Intuitionen ger bra beslut. Det finns alltid fler svar på en fråga. Kom i kärlek.
-Som producent vet jag att Erik förvånar er tills alla hinder blir ren frihet, säger Mikael Muhr, Winkir AB.
Bokning: Producent Henrik Ivarsson, 0707-30 39 41.
Erik Winqvist • Winkir AB, 0708-77 66 67, info@winkir.se, www.erikwi.se

2277 • 15.00-15.50

Att föra svåra samtal - En av ledarskapets viktiga hörnstenar!

Varje ledare är tvungen att möta medarbetare i svåra samtal om exempelvis personliga problem, uppförande på arbetsplatsen eller dåliga nyheter. Önskar du att du klarade av
att hantera denna typ av samtal och samtidigt undvika onödiga konflikter? Att du och dina medarbetare är nöjda och positiva efteråt? Även om du just genomfört en skonsam
överkörning!
Kom och få kunskap om vad som lägger grunden för trygga och konstruktiva medarbetarsamtal. Du får även lära dig ett enkelt verktyg som du kan börja använda direkt i din vardag.
Åsa Rydhard, etnograf med en mastersexamen i tillämpad kulturanalys, är en kunnig och inspirerande föreläsare. Med exempel hämtade från vardagen förmedlar hon kunskap
på ett underhållande och användbart sätt.
Åsa Rydhard • I samarbete med KeyCoaching, 070-586 85 63, info@keycoaching.se, www.keycoaching.se

Advanced 2012 • www.advanced.se

Samarbetspartners

Få inspiration och kontakter genom Kunskapsdagarna
Jusek ser Kunskapsdagarna som ett utmärkt sätt att skapa kontakter,
få inspiration och kunskap inom en mängd olika områden. Vi
samarbetar med Kunskapsdagarna i frågor som rör arbetslivet och den
egna arbetsplatsen. Du som deltagare kan välja bland ett antal olika
seminarier och föreläsningar och det bästa med Kunskapsdagarna är
att det är ett lokalt arrangemang som ges på många orter i landet.
Christina Petri
Projektledare, Jusek

N AT U R V E TA R N A – G Ö R S K I L L N A D
Naturvetarna är Sacoförbundet för
professionella inom Life Science,
matematik och datavetenskap, Earth
Science, agronomi, skog och miljö.
Helena Nicklasson, Sofia Sjöholm, Ann Lundström
och Christel Lindgren är våra karriärrådgivare på
Naturvetarna.

Civilekonomerna ger professionell support och rådgivning till drygt 38 000
medlemmar. Vår målsättning är att din utbildning ska löna sig bland annat
genom bra villkor i arbetslivet. Vi erbjuder även en rad karriärtjänster som
kan vara till nytta när du vill få ut det bästa av din anställning. Förbundet
har sedan 1937 arbetat med det mesta som rör civilekonomers arbetsliv.
Vi har därför en gedigen kompetens inom området som även du har nytta av.
Fanny Hemmingsson
Civilekonomerna

MACE SPEAKERS är en av landets första talarförmedlingar och startade 1998.
Våra föreläsare, svenska som internationella, spänner över ett brett spektrum
ämnen inom vetenskap, kultur och samhälle.
Vi skräddarsyr kurser, utbildningar, kickoffer och konferenser eller hjälper dig
hitta rätt talare till ett evenemang som du själv håller i.
Det kan vara en föreläsare, konferencier, moderator eller för den delen även en ren underhållare.
Genom ett gott internationellt kontaktnät kan vi också till förmånliga villkor boka konferenser
med logi, konferensrum och aktiviteter i hela världen inklusive Sverige, alltifrån planering genomförande - uppföljning.
BOKA NU!

Christina Mace
VD, MACE SPEAKERS

• Tel: 08-22 20 10 • E-mail: info@macespeakers.com • URL: www.macespeakers.com

Vill du framåt?

Tel: 070-586 85 63
E-post: kerstin@keycoaching.se
Hemsida: www.keycoaching.se

Hos KeyCoaching hittar du ett brett utbud av tjänster och produkter som
hjälper dig och din organisation att utvecklas, få mer arbetsglädje och nå bättre
resultat inom ledarskap, personlig utveckling och affärsutveckling. Vi coachar
fram och analyserar ditt och din organisations behov och matchar sedan med
rätt utvecklingsinsats.
• UtbildningsDagarna - öppna kurser som hjälper dig på jobbet
• Talarförmedling - skräddarsydda föreläsningar och utbildningar som ger
önskat resultat
• Personlig coaching – förmedling av coacher som är experter inom sitt område.
Lös problem och nå dina mål och drömmar snabbare och lättare
KeyCoaching hjälper dig med din utveckling. Läs mer på www.keycoaching.se

Kerstin Wångstedt
KeyCoaching
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