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Sommaren går fort 
Hoppas ni alla haft en skön sommar, med allt vad de ska innehålla för var och en 
av er. Så ni står redo att ta er an höstens utvecklingsarbeten. För även om 
vardagens jobb måste göras så handlar mycket om det vi är på jobbet för om hur 
verksamheten och personalen ska fungera på bästa sätt. Själv inledde jag 
sommaren med en deltidssjukskrivning, men är sen  juli igång fullt ut igen. I slutet 
av augusti reser jag till Azorerna en vecka och efter detta hoppas jag på en härlig 
höst med många goda möten. 
  
En god ide´ för utveckling och nystart på höstterminen kan vara att  boka en 
inspirerande utbildning för dig eller dina medarbetare? 
Vi är nu tillbaka med utbildningen optimalt ledarskap för dig som chef och 
medarbetare med start 27 september. Ett väldigt högt betyg på 9,3 av 10 möjliga 
fick Awilja på frågan om sist utbildning motsvarade förväntningarna. Katja Berglund 
från Grums kommun gick förra omgångens utbildning och hon gav följande 
kommentar ” Med Awiljas ledarskapsutbildning har jag fått konkreta verktyg och råd 
som jag kan använda i mitt ledarskap dagligen och i praktiken”. Vi har redan två 
chefer som anmält att de vill gå nästa omgång. Läs gärna inbjudan till utbildningen här 
eller gå in på vår hemsida för att ta del av höstens övriga utbud. www.awilja.se 
  
Med teamutveckling eller coachning kan man komma långt 
Medvind eller motvind båda kan föra verksamheter och medarbetare framåt. Det 
finns dock inga genvägar utan det handlar om ett uthålligt arbete och ett 



 

genomförande som präglas av att de stora övergripande målen och värdegrunden 
bryts ner till operativa mål, så att de för alla blir begripliga, hanterbara och 
meningsfulla. En nyckel kan vara att ett par gånger per år satsa på en 
teamutvecklingsdag utanför arbetsplatsen. Med syfte att sätta fokus 
på  personalens välbefinnande och verksamhetens uppdrag. Gunilla på Awilja 
hjälper er gärna och skräddarsyr vad just ni behöver. 
  
 
  

   
 

 

Ni är alltid varmt välkomna att höra av er 
 
E:post Gunilla @awilja.se eller tfn 070 – 35 16 460 
  
Med vänliga hälsningar Gunilla  

 

Dagens tips! 
  
Glöm inte att göda det 
goda samarbetet och se 
till att du har de verktyg 
som behövs för att leda 
dig själv och din 
verksamhet framåt.  

 

 
 



 Vill du veta mer om vad du kan göra 
för dig själv och din personal? 
 
Kontakta mig gärna 
Gunilla Andersson 
070 -35 16 460 
gunilla@awilja.se  

 

 

Dina erfarenheter ska inte försänkas i dig som gömda skatter utan som växande 
frön  
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