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Nyhetsbrev nr 4 - 2017 

Sköna maj välkommen! 
Så är den åter här, vår sköna maj månad!  
Då går vi  och längtar efter ljus och grönska, samtidigt som vi ska fixa till med blommor, odlingar, 
uteplatser, ved och allt annat. Hinna umgås, göra annat.   
Själv gick jag i väggen 17 maj 2000 när det var som vackrast. Denna händelse har präglat mig oerhört 
till att då och då stanna upp och fråga mig vart jag är på väg i livet, och vart jag vill vara på väg.  
Konstigt nog så händer det alltid något på denna dag eller i anslutning till den som för mitt liv och 
yrkesliv i någon riktning.  
Men jag vet alltid vart mitt huvudspår bär:  mänskliga möten, utveckling, naturen osv. I år har jag 
funderat lite extra på vad våren betyder då jag fick den stora äran att hålla valborgsmässotalet på 
hembygdsgården här i Årjäng.    

 
Hamnar du lätt i ekorrhjulet? 
 Med det jag har med mig i min ryggsäck av både livets skola och utbildningar är det en glädje att 
kunna hjälpa andra att hitta tillbaka till sig själva: vad som är viktigast , få perspektiv på saker och ting 
och komma vidare i livet och yrkeslivet.   
Att titta på sitt livshjul och ha mål är grymt. Tyvärr är det så många som stressar runt och kanske inte 
ens har tid att stanna upp och reflektera. Det har gjort att jag tagit fram en kursdag för att kunna 
tanka på sig själv. Bilen ska ju gå - vad händer om vi inte tankar den? Jo, det blir bensinstopp.  Så är 
det för oss också, men det får allvarligare konsekvenser. 

Så gå gärna in och läs mer om vår utbildning på hemsidan : 
 ”En dag att tanka på dig själv med medvetenhet, ny energi och livsglädje!”  

 

Det finns också platser kvar till utbildningen för personliga assistenter den 10 maj 
Läs mer här.. 

 

Forskningsprojekt om det hållbara ledarskapet 
Forskaren Christina Meller, doktor i arbetspsykologi har undersökt friskfaktorer för chefer .  

Tipsen /sammanfattningen på hennes forskningsresultat (källa Prevent): 
1. Självmedkänsla; Döm inte dig själv för hårt. Fokusera istället på det du gör bra. Var snäll mot dig 
själv i perioder när arbetsbelastningen är hög. 
2. Sätt gränser; Låt inte jobbet flyta ihop med privatlivet 
3. Organisatoriska faktorer; Ett tydligt uppdrag och ett tydligt mandat är viktigt för att orka. 
Tillräckligt med personella och ekonomiska resurser behövs också. 
4. Arbetsklimat; Ett bra socialt klimat på arbetsplatsen skyddar mot stress och är bra för 
återhämtningen. 

Om ni behöver hjälp utifrån någon av ovanstående viktiga punkter för ditt hållbara ledarskap, finns vi 
här för dig som ledare, din ledningsgrupp, eller personalgrupp. 
 

http://www.awilja.se/
http://www.awilja.se/
http://www.awilja.se/uploads/2017%20maj%20Stressad%20och%20sliten%20ver2.ok.pdf
http://www.awilja.se/uploads/Att%20vara%20proffs%20som%20personlig%20assistent%20-%20kurs%20maj%202017-ver2.pdf
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Välkommen att kontakta mig på telefon eller mail 

Gunilla Andersson 070 -35 16 460 

Email:  gunilla@awilja.se  

 

Dagens citat: Försumma inte det lilla du förmår för det stora du inte mäktar. 
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