Grundkurs i Socialekologi
Ledarskap och Verksamhetsutveckling

En marginell påverkan i systemet kan få stora
och oförutsägbara effekter någon annanstans.

www.socialekologi.nu

Socialekologi - vad är det?
Socialekologi kännetecknas av samspelet mellan individuell utveckling och
verksamhetsutveckling, och att vi som individer står i ett ömsesidigt beroende till varandra.
Socialekologiska koncept, metoder och verktyg bygger på att den enskilde individen i sin egen
verklighet också kan känna igen dem i sig själva.
De är ett hjälpmedel för att ge medarbetare och ledare i en verksamhet inspiration och möjlighet
att upptäcka, hantera och utveckla sociala färdigheter och förmågor i de mellanmänskliga
processerna.

Varför denna kurs?
Vi har allt oftare fått frågan om det finns en grundkurs med fokus på det socialekologiska syn-/
förhållningssättet vad gäller utveckling
och förändringsprocesser.
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I vårt arbete med verksamheter möter vi ett stort behov av att erhålla verktyg och metoder för att
skapa hållbar utveckling ur en helhetssyn.
Under åren har olika teorier kring ledarskap och verksamhetsutveckling kommit till uttryck.
Ett stort antal metoder och modeller har vuxit fram, ofta i förenklad form som hjälp för
förändringsprocesser.
Tendensen och risken är att verkligheten anpassas till en modell.
Att väcka viljan att ta ansvar för verksamhetens mål och mening är en läroprocess. En
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Varje social situation är unik. Koncept, verktyg och metoder får aldrig stå i centrum utan de ska
vara ett hjälpmedel utifrån behovet i den aktuella situationen.
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• ser utveckling som en kontinuerlig läroprocess
• vill skapa organisationer som bygger på tillit
• ställer frågan: “Varför fortsätta att göra det som inte fungerar?”
• sätter helhetssyn och kommunikation i högsätet
• sätter helhetssyn och kommunikation i högsätet

Kursens syfte och upplägg
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Ur kursinnehållet:
Presentation av Socialekologins grundidé och den människobild den bygger på
Fröet från framtiden och verksamhetens uppgift i samhället.
Individens, gruppens och organisationens utvecklingsfaser.
Konsten att samtala, kommunikation och mötets möjligheter
De tre språkliga domänerna-reflektionens betydelse
De tre processerna , innehåll, samspel och procedur
Beslutsprocessen-kollegiets skolningsväg
Från konflikt till samarbete
Ledarskap, verksamhets- och policyutveckling
Socialekologin knyter an till den senaste forskningen inom ledarskap och
organisationsutveckling.
Nya former för ledning som genom policyutveckling reducerar behovet av kontroll.
Från idé till verklighet, modell som stöd i förändrings och förankringsarbete.
Självkännedom och individuell social utveckling
Hur leder jag mig själv? Hur tar jag tillvara mina förmågor, möjligheter och utmaningar?
Det finns ingen mall för hur man blir en bra ledare eller kollega. Att finna egna "guldkorn"
för den personliga utvecklingen.
Min relation till de sju ledningsfunktionerna.
HT 2018: Datum meddelas i mitten av april.
Plats: Rumskulla Näs , denna vackra plats och gård är belägen mitt i Astrid Lindgrens
värld, 10 km från Vimmerby (svedlanda.com). Boendemöjligheter finns, två, tre och
fyrbäddsrum med moderna faciliteter. Kostnad 500 kr p.p /natt. Hotell/boende finns
också i Vimmerby för den som önskar.
Kursledare: Peter Lundholm, Lena Brodal. Gästföreläsare: Hans Brodal
Kostnad för kursen: 10.000 kronor (exkl moms 25%) i priset ingår måltider.
Anmälan: Peter Lundholm 0708-55 85 35 lundholm.p@telia.com
Lena Brodal
0768-66 59 30 brodallena@hotmail.com
Sista anmälningsdatum: 15/1-2018
Ett mer detaljerat kursupplägg och övrig information kommer att förmedlas inför kursstart.

