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Nyhetsbrev nr 1 - 2017 

Nytt år och nya möjligheter till utveckling!  

Så fantastiskt att få avsluta ett år och gå in i ett nytt år med delvis oskrivna blad. För mig som 

driver eget och dessutom är ordförande i Nordmarkens Näringslivs företagarförening (NN) 

snurrar tankarna på. Vad vill jag skall hända i Awilja och vad vill vi i NN:s styrelse ska hända? 

Ett sätt är att vi i NN under februari under två dagar ska jobba med struktur och målfrågor. 

samt att få möjlighet att lite bättre hantera operativa frågor som hänger i luften. I Awilja 

kommer en del spännande att hända. Jag hoppas att jag i nästa nyhetsbrev kan presentera 

en ny samarbetspartner med en lång och härlig erfarenhet av utveckling och ledarskap. 

Årets första nyhetsbrev är inriktat på utveckling. Ju mer du utvecklas desto bättre arbets- 

och livskvalitet får du. Nu har vi fyllt på vår hemsida www.awilja.se med vårens utbildningar både 

för dig som ledare och medarbetare, men även för dig som privatperson. Vi hoppas du ska finna 

någon av våra erbjudanden intressanta: 

Våra utbildningar under våren: 

Ny omgång av Awiljas omtyckta praktiska ledarutbildning Optimalt ledarskap. Med start 29 mars. 

Höstens gäng gav oss full pott, 10 av 10 möjliga på utbildningen. Välkommen med din ansökan du 

med. Läs mer här….. 

Två tillfällen under våren 20 februari eller 10 maj med Utbildning för personliga assistenter 

Att vara professionell i rollen som personlig assistent 

Vi har tagit fram en utbildningsdag för yrkesrollen personlig assistans med fokus på människosyn och 

bemötandets betydelse. Vi kommer även att gå igenom grundläggande lagstiftning inom LSS samt 

yrkesrollens komplexitet. Läs mer här…. 

Kursen ett coachande förhållningssätt Ges som två utbildningsdagar och handlar om att ge 

grunderna i coaching och ett coachande förhållningssätt. Syftet är att ge dig som arbetar med 

människor redskap att bidra till att människor utvecklas och tar sig framåt.  Du kan ha inom någon 

profession där du i ditt dagliga jobb möter människor. Start för vårens omgång 15 mars 

 Läs mer här……….. 

För dig som privatperson erbjuder vi en kvällskurs  

Personlig utveckling – För dig som är nyfiken på att lära känna dig själv lite bättre, 3 ggr.  

Detta är tillfällen för dig som är nyfiken på att utvecklas och titta lite närmare på Dig själv. 

Vad är det som gör att vi blir dem vi blir? Vi kommer varje gång att ha en meditationsövning. 

Vi kommer att träffas under tre onsdagar i mars mellan kl. 16.30 – 18.00 

Läs mer här… 

 

http://www.awilja.se/
http://www.awilja.se/
http://www.awilja.se/uploads/Ledarutbildning%20Optimalt%20ledarskap%20v%C3%A5ren%202017.pdf
http://www.awilja.se/uploads/Att%20vara%20professionell%20i%20rollen%20som%20personlig%20assistent%20v%C3%A5ren%202017.pdf
http://www.awilja.se/uploads/Grunder%20i%20ett%20Ett%20coachande%20f%C3%B6rh%C3%A5llningss%C3%A4tt.pdf
http://www.awilja.se/uploads/Personlig%20utveckling%20v%C3%A5ren%202017.pdf
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Coaching och teamutveckling 

Gunilla fortsätter att jobba med coaching och teamutveckling. Vill ni gå utbildningar, boka 

teamutveckling, coaching, handledning, ha hjälp i  rehab eller omställningsprocesser, ha hjälp med 

konflikthantering eller något annat är ni varmt välkomna att höra av er!  

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  + bilden och faktarutan på mig. 

 

Dagens citat: Vårda dig först om din egen sinnesfrid, sen kan du förmedla den till andra  
Ta Kempis 

 

 

http://www.awilja.se/
mailto:gunilla@awilja.se

