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Stärk din konkurrensförmåga - besök
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Hans Görgensson

Grundare av Kunskapsdagarna

Välkommen till Kunskapsdagarna Luleå!
Välj bland 13 spännande teman och inspirerande talare!
Vi räknar med ett stort intresse - så anmäl Dig nu!
Vi ser fram emot att träffa Dig på
Nordkalotten Hotell & Konferens, Lulviksvägen 1

Kenth Åkerman

Nina Buchaus

KONSTEN att få andra
ATT PRESTERA
- framgångsrik coachning

Pausa och påverka!

Anna Dahlquist

Anders Dahlquist

Individuell KostDesign
för din hälsa

Generationsförståelse,
Feedback & Känslor

Torkild Sköld

Personligt ledarskap - bli din
egen bästa ledare genom
medvetna val

Ingalill Enbom

Föreläsningen för dig
som vill skriva

Liv Larsson

Bli ett Bemötandeproffs

Christina Sandström

Lär dig andas effektivt för ett
längre och friskare liv

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

PLATS: NORDKALOTTEN HOTELL & KONFERENS
ORT: LULEÅ

22 FEBRUARI 2012

SEMINARIER: 2290-2295
LOKAL: LAPPORTEN

2290 • 08.30-09.20

Individuell KostDesign för din hälsa

Jag har alltid älskat mat! Planera, laga och duka så att man får trevliga upplevelser vid måltiderna. En stund, då hela familjen helst skall vara samlad. Då maten, mest från det
närproducerade och från den aktuella årstiden, är det viktigaste. Om jag nu kan äta rätt, då har jag lagt grunden för mitt välmående. Det krävs en hel del för att nå hit, och då
är ett måste att hela familjen känner sig delaktiga och intresserade. När jag når denna tillvaro, då kan jag börja se på att motionen. För när jag gått ned i vikt då kommer min
nyfikenhet till att börja motionera. Lika här, är det olikheter som gäller. Promenaden kan var det bästa för vissa likväl som simningen kan vara rätt för andra. Min föreläsning
bygger på livets nedgångar och erfarenheter, vilket gör att jag nu har lärt mig att alla är olika.
Det är därför jag kan få dig till att må bättre!
Anna Dahlquist • Femtre Projekt AB i samarbete med AKIRUM, www.akirum.com

2291 • 09.40-10.30

Praktiskt konflikthantering

Få praktisk verktyg för att hantera konflikter.
Hur du kan vara ärlig utan att kritisera.
Hur du kan uttrycka dina känslor utan att skuldbelägga.
Kay Rung är känd för att balansera lätthet och humor med allvar och djup. Han arbetar med konflikthantering och medling runt om i världen och utgår från Nonviolent
Communication som förhållningssätt.
Kay Rung • Medlare och empatitränare, Friare Liv AB, 0703-93 39 71, kay@friareliv.se, www.friareliv.se

2292 • 10.50-11.40

Föreläsningen för dig som vill skriva

• Planera skrivandet
• Bygg karaktärer
• Använd dialogen
• Strukturera texten
• Imitera andra
• Tänk i scener
• Hitta din röst
Jag har gett ut fem böcker utgivna på Trevi bokförlag och Bonnier/Forum.( Finns på biblioteket)
Läs omdömen på min hemsida www.optimistkonsultab.se
och har just avslutat min sjätte bok.
Jag är utbildad i att skriva romaner, teaterpjäser, filmmanus.
Jag har haft skrivarkurser i Luleå, Boden och Fuengirola, Spanien.
Citat från skrivarkursmedlem “Stort tack för gårdagens skrivarkurs.
Den var både kul, intressant och mycket givande.
Vad du kan mycket -om ALLT!
Välkommen till en inspirerande timme
Tag med papper och penna
Ingalill Enbom • Optimistkonsult AB, 0920-25 32 07, ingalill.enbom@optimistkonsultab.se, www.optimistkonsultab.se

2293 • 12.40-13.30

KONSTEN att få andra ATT PRESTERA - 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 Receptbok för ett rikare liv. Personligt ledarskap och författare till bästsäljaren 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

2294 • 13.50-14.40
Pausa och påverka!

”Ingenting höjer auktoriteten såsom tystnad” Charles De Gaulle
Är du en snabbpratare? Har du tics på att säga ”ehhh”, ”öhhh” mellan raderna? Eller vill du bara bli bättre på att bryta dig igenom informationsbruset? Retorik är konsten att
övertyga. En av retorikens kraftfullaste tekniker är att pausera: konsten att vara tyst på rätt ställen och på rätt sätt. Pausen har en avgörande del i kommunikationen om den ska
vara framgångsrik. Under föreläsningen får du praktiska retoriktips som du har nytta av direkt efter.
Lyssna på Nina Buchaus som har spetskompetens i retorik med NLP-perspektiv. Nina erbjuder föreläsningar, kurser och exklusiv coachning så att du blir en framgångsrik kommunikatör!
Nina Buchaus • I samarbete med KeyCoaching, 070-586 85 63, info@keycoaching.se, www.keycoaching.se

2295 • 15.00-15.50

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
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PLATS: NORDKALOTTEN HOTELL & KONFERENS
ORT: LULEÅ

22 FEBRUARI 2012

SEMINARIER: 2296-2302
LOKAL: PADJELANTA

2296 • 08.30-09.20

Bli ett Bemötandeproffs

Att kunna möta människor är en av dina allra största konkurrensfördelar. Förmåga att hantera konflikter och framförallt att förebygga dem sparar både energi och arbetsglädje.
Detbygger också tillit till de som vill ha dina tjänster. Att vara professionell inbegriper att vara mänsklig. Liv utbildar i bemötande i företaget Friare Liv AB som firar 20-års jubileum
i år. 2011 kom boken ”Bemötandeproffs” ut. Hon har skrivit 12 böcker om kommunikation och konflikthantering.
Liv Larsson • Författare & medlare, Certifierad tränare i Nonviolent Communication (NVC), Friare Liv AB, 070-545 47 99, liv@friareliv.se, www.friareliv.se

2297 • 09.40-10.30

Lär dig andas effektivt för ett längre och friskare liv

En föreläsning där Christina berättar om hur hon själv upptäckte att hon inte andades effektivt, hur hon kom i kontakt med Medveten Andning – om sina erfarenheter av
andningsträning, vilka negativa effekter som finns med att INTE andas effektivt och vilka de positiva effekterna är av effektiv andning. Christina ger åhörarna 8 skäl till att lära
sig att andas effektivt.
Christina Sandström • AKIRUM, 0920-26 16 02, 070-699 65 67, www.akirum.com

2298 • 10.50-11.40

Generationsförståelse, Feedback & Känslor

Vi är idag unika då det finns fyra generationer på arbetsmarknaden, varav en stor generation, 40-talisterna, som snart ska börja gå i pension och vi har en ny globalt seende
generation som är en resurs, 80-talisterna... I dagens företag arbetar man ofta efter gamla värderingar och tyvärr finns Jantelagen med. En lag som inte finns hos 80-talisten.
Idag måste vi öppna för alla generationers kunnande och det är i detta läge frågan kommer; Är jag en generationsrasist?
Anders Dahlquist • Femtre Projekt AB i samarbete med AKIRUM, www.akirum.com

2299 • 12.40-13.30

Framgång i sociala medier

– gå från att ”finnas på Facebook” till att nå verklig effekt
Att skapa en profil på Facebook går snabbt och enkelt och många företag har gjort det under de senaste åren. Men vad händer sedan? Hur får man kunderna engagerade?
Vari ligger affärsnyttan? Och är Facebook verkligen rätt för alla organisationer? Albert Lannerstad reder ut begreppen och avslöjar de vanligaste anledningarna till att den där
effekten många hoppas på – att kunderna ska hjälpa till att stärka och sprida varumärket – ofta uteblir. Med en genomtänkt satsning är det dock inte svårt att slå igenom i bruset.
Albert är webbstrateg och affärsutvecklare som utbildar och hjälper företag och organisationer att nå sina mål med hjälp av webbkommunikation och sociala medier.
Albert Lannerstad • I samarbete med MACE® Speakers, 08-22 20 10, info@macespeakers.com, www.macespeakers.com

2300 • 13.50-14.40
Det är aldrig kört!

-om att uppmuntra sin egen drivkraft
Ett seminarium om att finna nya vägar och få energi!
Elisabeth Wahlin tar med dig på en resa på livets krokiga vägar och spännande avfarter. Hon berör ämnen som familj, hälsa, arbete och visioner och
berättar om hur viktigt det är fokusera på det som är bra och ger energi istället för tvärtom. Att helt enkelt inte ge upp utan uppmuntra sin egen drivkraft och lita på sina
drömmar. Med glimten i ögat och mycket humor bjuder hon på en cocktail av egna erfarenheter och uppmanar oss till att tro på vår egen förmåga och att göra det vi kan med
det vi har där vi är!
Elisabeth Wahlin • I samarbete med MACE® Speakers, 08-22 20 10, info@macespeakers.com, www.macespeakers.com

2301 • 15.00-15.50

Chef, Ledare, Coach: vem gör vad och när?

Att vara företagare, chef och ledare är ofta krävande. Var drar jag linjen mellan min yrkesroll och mig som privatperson? När ska jag styra och bestämma? När hämmar mina
åsikter företagets tillväxt? Hur vet jag hur andra ser på mig och vad drivs andra av?
Det absolut svåraste som finns är att förstå vad andra förstår och inte förstår, vad andra är beredda att göra och inte göra. Det är inte förrän du som ledare kan se världen med
omgivningens ögon som du kan möta dem på deras nivå och därifrån öka andras medvetenhet och eventuellt få till en förändring på djupet.
För att till fullo använda ledarskapets unika verktygslåda måste vi veta vad de bakomliggande byggstenarna består av och lära oss vilka verktyg som passar till vilka situationer.
Finns det byggstenar som passar in på individ, grupp, företags-, lands- och världsnivå? Om det finns, vilka är de och hur bygger man samman dem?
Under föredraget ger jag er en bild som lättare bidrar till förståelse av byggstenarna och vad som är de gemensamma nämnarna.
Magnus erbjuder förutom föreläsningar olika kurser samt exklusiv coaching.
Magnus Scherp • KLH-Gruppen, Kommunikation, Ledarskap, Hälsa, 0709-58 66 98, magnus@klh.nu, www.klh.nu

2302 • 16.10-17.00

RECEPT för ett RIKARE LIV i vardagen

Vad gör dem som klarar tuffa utmaningar? De som aldrig blir stressade? De som alltid är tydlig i sin kommunikation? Hur får du dig själv och andra att prestera? Hur gör dem som får
jobbet? Hur gör den som lyckas gå ned till sin målvikt? Vad gör den som har en lycklig relation? Hur gör det som får tiden att räcka? Hur gör de som klarar budgeten varje månad?
Frågorna du ställer dig är säkert många och den viktigaste frågan blir: Vad kan du lära av dig själv och andras recept?
Kenth Åkerman, erfaren inspiratör, mental coach och författare ger dig tips och tankar som hjälper dig att sätta fokus på den du är och vill vara. Han har gedigen erfarenhet
av att utveckla både människor och organisationer med förflutet som bl a byråledare på reklambyrå, från bank och resesektorn. Kenth är författare till boken Receptbok för
ett rikare liv. Personligt ledarskap, samt även bästsäljaren KONSTEN att få andra ATT PRESTERA. Missa inte föredraget som ger dig full med energi, inspiration och recept för
vardagens med- och motgångar.
Kenth Åkerman • I samarbete med KeyCoaching, 070-586 85 63, info@keycoaching.se, www.keycoaching.se
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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 39 000
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

Projektledare, 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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