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Geologen har det långa perspektivet, från när 
jorden bildades, hur organismer uppkom och 
utvecklades till varför berggrunden och jord-
lagren ser ut som de gör.

– Vi studerar också hur människan har 
påverkat och påverkar jordens miljö och kli-
mat. Människan började odla för ca 6 000 år 
sedan i Sverige, hur utvecklingen sedan har 
sett ut är avgörande för att förstå vad som 
händer nu. Utan det långa tidsperspektivet 
kan vi inte förstå de långvariga processerna 
och människans påverkan på naturen, säger 
Karl.

Många av dem som pluggar geolo-
gi kommer sannolikt att arbeta med olika 
miljöfrågor.

– En av våra viktiga samhällsfrågor hand-
lar om vårt grundvatten, var och hur det bil-
das. Det visade sig ju inte minst förra som-
maren. Ett annat område som växer är sprid-
ning av föroreningar i mark. Geologisk kun-
skap är helt nödvändig för att vi ska kunna 
hitta, spåra och sanera markföroreningar.

De metoder och kunskaper man får med 
sig från utbildningen gör det också möj-
ligt att arbeta utomlands i till exempel olika 
biståndsprojekt.

– Många av våra studenter väljer att resa 
utomlands som en del av utbildningen och då 
lär de sig dels en annan typ av geologi och de 
får dessutom erfarenhet av hur arbetet fung-
erar i en internationell miljö, säger Karl.

Vem är det som söker sig till en utbild-
ning i geologi?
– Många har nog ett grundläggande intresse 
och engagemang för vår planet och för vår 
miljö. Geologen är bland annat expert på hur 
berggrund och jordlager är uppbyggda och 
hur vatten och föroreningar rör sig i dessa 
avlagringar. De kartlägger och inventerar 
våra naturresurser.

Och arbetsmarknaden är god för blivande 
geologer. Inom vissa områden råder det idag 
brist på välutbildade geologer så möjligheten 
att få ett intressant, omväxlande och utveck-
lande arbete är stort.

– Majoriteten av dem som tagit examen 
går ut i arbetslivet men vissa väljer att fortsät-
ta som forskare. Klimat och miljö är idag ett 
stort forskningsområde. Vi har till exempel 
några geologer som är specialiserade på gla-
ciärer och förändringar i polarområdena och 
hur de interagerar med klimatet, både bakåt 
i tiden och idag.

Den som väljer att plugga i Lund har sto-
ra möjligheter att skräddarsy sin utbildning 
efter egna intressen och målsättningar.

– Vi har ett brett utbud av kurser att välja 
mellan både för att utbilda sig efter arbets-
marknadens behov och för en framtid inom 
forskningen. Det är ett antal obligatoris-
ka kurser som du pluggar under tre termi-
ner, sen kan man välja mellan specialkurser 
under två terminer. Under det tredje året är 
det möjligt att bredda sina kunskaper och 
välja något som ligger utanför ämnet, som 
juridik, miljörätt eller ekonomi. Kandidatar-
betet är det många som gör i samarbete med 
företag eller organisationer utanför institutio-
nen, vilket ger studenten en tydlig koppling 
till och förståelse för arbetsmarknaden och 
möjlighet att utveckla sin kompetens.

Är det kul att utbilda sig till geolog?
– Absolut! Det är två saker som gör det extra 
roligt. Exkursionerna och problemlösning-
en. Vi är ute mycket och arbetar praktiskt. 
De geologiska problemen analyseras både i 
grupp och som enskilda arbeten. Som geo-
log har du möjlighet att analysera de effekter 
vi människor har haft på naturen och bidra 
till lösningar på de riktigt stora framtidsfrå-
gorna, säger Karl.

FÖRETAGSPRESENTATION

VILL DU ARBETA
MED DOM STORA FRÅGORNA?

Geologi är ämnet för dig med engagemang för vår miljö
Om man är intresserad 

av planeten vi lever på, 

hur miljön utvecklas och 

påverkas, och hur världen 

och naturen hänger 

samman, då ska man 

arbeta med geologi. 

– Många av de 

utmaningar vi står inför 

kräver geologisk kunskap 

för att lösas, säger Karl 

Ljung, Universitetsadjunkt 

och forskare i 

kvartärgeologi vid 

Geologiska institutionen 

på Lunds universitet.

Majoriteten av
dem som tagit ex-
amen går ut i ar-
betslivet men vissa 
väljer att fortsätta 
som forskare.

KORT OM …
Geologiska institutionen erbjuder en 
3-årig utbildning som leder fram till en 
naturvetenskaplig kandidatexamen i 
geologi. Denna utbildning är designad 
för arbetsmarknadens behov, och 
som ett viktigt komplement till de 
teoretiska kurserna finns en praktikkurs 
och ett flertal tillämpade kurser där 
även lärare från näringslivet deltar 
i undervisningen, vilket främjar ditt 
nätverk och hjälper till att göra dig 
attraktiv på arbetsmarknaden. Vill du 
fördjupa dig ytterligare i geologiämnet 
läser du vidare på vårt tvååriga 
masterprogram som gör dig ännu 
vassare på arbetsmarknaden och 
dessutom har en nära koppling till 
forskningen vid institutionen. Alla våra 
lärare är disputerade och bedriver 
forskning inom relevanta områden.
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Danijela som är 43 år, har sambo och två 
barn tolv och fem år gamla, hade gjort ett 
kort avbrott från sitt arbete på mäklarfirman 
och testade att istället jobba på bank under 
ett år. 

– Det var inte riktigt rätt, det här med 
fastigheter är mer min grej, så jag gick till-
baka till min gamla tjänst. Men när jag sen 
hörde talas om Fastighetsakademin så passa-
de jag på att gå på deras informationsträff. Jag 
hade från början tänkt mig deras utbildning 
till Fastighetsförvaltare, men det blev istället 
utbildningen till Teknisk Förvaltare, berättar 
Danijela.

Utbildningen ger ett strategiskt ansvar för 
drift, underhåll och förädling av ett fastig-
hetsbestånd.

– Juridik och ekonomi hade jag med mig 
sedan innan men saknade den tekniska biten, 
och jag funderade på om jag skulle klara av 
den.  Men det visade sig att det var inga pro-
blem alls, det var faktiskt inte rena grekiskan, 
utan jag kunde komplettera mina tidigare 
kunskaper med nya. Utbildningstiden bara 
flög förbi, säger hon.

Hur vågade du satsa på något nytt?
– Det var en kombination av att vilja göra 
något nytt tillsammans med att jag hade stöd 
hemma. Jag kände väldigt starkt att jag inte 
ville fortsätta i samma spår hela livet. Visst 
tänkte att det här med teknik det fixar jag 
inte, men det visade sig ju vara helt obefo-
gat. Istället så förstod jag helheten och kän-
ner att jag vuxit med både kunskap och som 
människa.
Ett gott råd från Danijela är att om man börjar 
funderar på att byta bana så kan det vara bra att 
också börja spara och få en liten buffert.

– Jag sparade till utbildningen under ett 
par år vilket innebar att jag slapp ta studielån. 

Hur var det att plugga igen?
– Man blir väldigt effektiv när man har familj. 

Skolan var ett heltidsjobb, så oavsett schemat 
så var jag där åtta timmar varje dag, sen paus 
med familjelivet och när barnen gått och lagt 
sig kunde jag sätta mig och plugga en stund 
till. Det var inte så svårt att motivera sig, 
jag hade ju investerat både tid och pengar i 
utbildningen, men kanske viktigare än det, 
det var riktigt intressanta ämnen.

Danijela tog sin examen i slutet av förra året 
och arbetar idag som strategisk fastighetsför-
valtare på Göteborgs Stad Lokalförvaltning-
en.

– Det gäller bara att våga ta steget, 
ibland kan den processen ta tid. Men när 
man väl tagit det så öppnar sig så många 
nya möjligheter, säger hon.

Fastighetsakademin är en branschägd 
skola vilket innebär att det är studenternas 
framtida arbetsgivare som äger skolan.
– Det innebär det att våra utbildningar byg-
ger på det din framtida arbetsgivare förvän-

tar sig att du ska kunna. I grunden finns det 
inget vinstintresse, branschens intresse ligger 
i att få högkvalitativa nya medarbetare, säger 
skolans rektor Ingemo Ilander.

Och arbetsmarknaden är oerhört god.
– Det behövs arbetskraft som klarar av 

de kunskapsmässigt förändrade kraven som 
finns inom branschen. Fastigheterna blir allt 
mer komplexa, teknikintensiva och installa-
tionstäta. Kraven på en hållbar utveckling gör 
också att våra studenter har en viktig uppgift 
i att bidra till att vi ska nå målen om sänkt 
energiförbrukning, säger hon.

En stor fördel med yrken inom fastighets-
förvaltning är att jobbet är beständigt och 
inte flyttar utomlands.

– Det har byggts mycket nytt de senaste 
åren och byggtakten är fortsatt hög i vår regi-
on och alla fastigheter ska ju förvaltas. Syste-
men finns i fastigheterna men någon måste 
också se till att de fungerar. Den som lockas 
av ett arbete med stort ansvar, stor frihet och 
mycket variation med allt från ekonomi, tek-
nik, juridik till kontakter både med hyresgäs-
ter och entreprenörer lär hitta precis vad de 
letar efter hos oss, säger Ingemo.

FASTIGHETSAKADEMIN
I SIFFROR
20 år i branschen
2 305 utbildade
96% får jobb
95% nöjda elever

Läs mer om utbildningarna: 
www.fastighetsakademin.se

FÖRETAGSPRESENTATION

FASTIGHETSAKADEMIN
ERBJUDER UTBILDNINGAR

FÖR FRAMTIDSYRKEN
Varför fortsätta i samma 

spår hela livet? Den 

frågan ställde sig Danijela 

Todorovic, som efter 

20 år som marknads- 

och mäklarassistent 

valde att utbilda sig till 

Teknisk Förvaltare vid 

Fastighetsakademin. 

Jobberbjudande fick hon 

ett halvår innan hon var 

klar med sin utbildning.

Det behövs 
arbetskraft som 
klarar av de 
kunskapsmässigt 
förändrade kraven 
som finns inom 
branschen

Besök vår monter 
på Svenska Mässan 
i Göteborg tisdagen 

den 12 mars.

PASSA PÅ!
UTBILDNINGSMÄSSA

Danijela Todorovic

   

Ingemo Ilander
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Det går att göra Pippi Långstrump till världens trå-
kigaste berättelse och vi kan tala ekonomi, snårig 

juridik eller vad som helst och göra det till världens 
mest fängslande presentation!

För vad vi säger är viktigt, men det är hur vi säger det 
som kan vara avgörande för genomslaget.

– Om vi förstår vad det är, utöver innehållet i sig, som stimulerar, 
triggar och attraherar till lyssning och interaktion, då har vi ett mycket 
kraftfullt verktyg, konstaterar retorikkonsulten Per Furumo. 

Per Furumo är starkt efterfrågad som konsult och utbildare i muntlig 
kommunikation. Bland uppdragsgivarna finns en mängd av våra stora fö-
retag, organisationer, forskningsinstitut, offentliga personer och andra.

– Helt säkert, det finns inga tråkiga ämnen, bara tråkigt framförda, 
säger Per Furumo.
God, muntlig kommunikation handlar om så oändligt mycket mer än 
innehållet i sig.

– Tempo, röstläge, betoning, kroppsspråk, tonfall, melodi är helt 
avgörande för hur den som lyssnar tar till sig av det vi säger. Genom att 
förstå de här mekanismerna så kan alla skapa bra, engagerande munt-
lig kommunikation i det skarpa läget.

Vinnande muntlig kommunikation handlar också om samspelet mellan 
tal och bild liksom hela berättandets dramaturgi. Med enkla medel så 
kan vi öka förutsättningarna för engagemang och interaktion från de 
som lyssnar. Att få mottagaren nyfiken och engagerad är nyckeln till 
framgångsrik kommunikation.

Per Furumo påpekar att många av oss är kvar i en övertygelse om att 
vi människor är rationella varelser, det är ett 1900-talstänkande som är 
djupt rotat i oss.

– Synen på hur vi fungerar ändrats. Idag visar all forskning att vi i första 
hand är kännande varelser med viss förmåga till rationalitet. Ta till ex-
empel pristagaren i ekonomi till Nobels minne 2017, Richard Thaler, vars 
forskning i ekonomisk psykologi visar att vi är långt ifrån rationella.

Att åstadkomma god muntlig kommunikation handlar om att skapa en 
så hög mental närvarandenivå hos mottagarna som möjligt säger Per 
Furumo. 

  – Jag träffar talare på alla nivåer, de som är riktigt duktiga och de som 
har det jobbigt, alla kan utvecklas. Modern teknik i all ära – rösten är 
alltjämt vårt i särklass viktigaste verktyg.

PER FURUMO
Voice and Message AB

Talarträning | Retorik | Presentation

Det är hur vi säger det som kan 
vara avgörande för genomslaget

PER FURUMO

VD Philip Wendelin 
Försäljningschef Henriette Wendelin 
Produktion WENDELIN MEDIA
Tel 040-665 56 56
Email info@wendelinmedia.com
wendelinmedia.com

Distribution Svenska Dagbladet  
Tryck V-tab, 2019 Tidningen trycks på 
miljövänligt papper.

WENDELIN MEDIA är en renodlad affärspartner som utformar och produ-
cerar ämnesorienterade tematidningar under titeln INNOVATION som
distribueras i ledande svensk dagspress. Vi arbetar  med marknadskom-
munikation med inriktning på content markering & native advertising som  
förmedlas både i print och digitala kampanjer.

Omslag: JOHAN WAHLGREN
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– Det är många som inte känner till att det 
är reglerat i lag och förordningar hur det ska 
fungera inom parkering. Det finns förord-
ningar om vad skyltar betyder och hur de ska 
sättas ut för att de ska gälla. Varje år kommer 
nya föreskrifter från myndigheter och rätts-
fall från olika domstolar som förändrar hur 
regelverket ska vara, säger Lena Karlsson, VD 
för Svepark.

En av de uppgifter som Svepark har är att 
utbilda inom parkering. 

– Vi utbildar parkeringsvakter, både för 
den kommunala gatumarken men också för 
tomtmarkspersonal som ska ansvara för skylt-
ningen och personer som ansvarar för att flyt-
ta fordon som är felparkerade. Vi har också 
utbildning för kundtjänstpersonal som ska 
hänvisa och vägleda människor rätt i parke-
ringens olika regelverk. Dessutom har vi mer 
övergripande utbildningar för chefer och 
andra som arbetar inom parkeringsbranschen. 

Idag är parkering ett område som präglas av 
digitalisering och ny teknik. Betalning sker 
via mobilen och olika appar. Parkeringsau-
tomater är idag en högteknisk dator och oli-
ka system för att använda registreringsnum-
mer är under ständig utveckling för att enkelt 
kunna identifiera bilar.

– Svepark arbetar för att parkering ska 
vara en tillgång i vårt samhälle, nya parke-
ringsanläggningar ska vara snygga och trev-
liga byggnader både exteriört och interiört- 
bra val av material och ljus och färger är vik-
tiga inslag, säger Lena Karlsson. 

Utöver utbildningar så anordnar Svepark 

även seminarier och konferenser kring par-
keringsanläggningar.

– En viktig fråga är handlar om hur parkering 
ska planeras för att det ska vara bra för kunden 

och hur vi ska organisera våra städer ger plats åt 
människor och mindre plats åt bilarna. Vi vet 
att antalet bilar ökar så detta är en av våra stora 
utmaningar, säger Lena Karlsson. 

FÖRETAGSPRESENTATION

FUNGERANDE PARKERING
ÄR EN TILLGÅNG I SAMHÄLLET

Parkering är en bransch 

som växer. Det blir allt 

fler bilar och allt mindre 

plats i våra städer. 

Svepark arbetar med 

att få en bra och god 

ordning för parkering. 

För att det ska fungera 

på våra parkeringar, 

det gäller våra gator 

men också på anlagda 

parkeringsplatser och i 

parkeringsanläggningar, 

behövs bra och väl 

utbildad personal som 

kan både regelverk och 

lagstiftning.

Lena Karlsson, VD för Svepark

UTBILDNINGAR
Vill du vara med i den utmaningen sök 
dig till parkeringsbranschen. 
Svepark utbildar lokalt på ert företag 
efter era behov i frågor som finns inom 
parkeringsområdet.

• Grundutbildning för parkeringsvakter 
inom offentligrättslig parkering 
(kommunal gatumark)
• Fortbildning för parkeringsvakter inom 
den offentligrättsliga parkeringen
• Grundutbildning för parkeringsvakt 
inom tomtmark 
• Utbildning för kundservicepersonal 
inom parkering 
• Grundutbildning för att flytta fordon
• Fördjupningsutbildning för att flytta 
fordon
• Grundläggande kunskaper inom 
parkeringsjuridik för chefer och 
handläggare 
• Parkeringsengelska 
• Skyltar och vägmärken – vad betyder 
skyltar och vilka skyltar ska vara inom 
ett parkeringsområde?

SEMINARIER
• Olika betallösningar och regelverk för 
betallösningar
• Bygga och renovera 
parkeringsanläggningar
• Hur kan man arbeta med 
parkeringsövervakning?
• Parkeringsutrustning 
• Hur planerar vi för parkering i nya 
bostadsområden?
• Hur samordnar vi och utnyttjar våra 
parkeringsplatser på bästa sätt? 

KONFERENS
Svepark anordnar varje år en större 
konferens där vi möts och diskuterar 
hur framtiden ska bli. Där finns också 
alla de som levererar, bygger och 
utrustar vår bransch. Årets konferens 
är i Göteborg 22–24 maj under temat 
”Parkeringens roll i Framtidens 
Mobiliet” 
Du kan läsa mer om allt det här på vår 
hemsida www.svepark.se 
Vi finns också på Facebook och 
Linkedin med aktuell information om 
vår verksamhet och där finns också 
information om våra medlemmars 
aktiviteter.

Kontakta gärna Lena Karlsson 
på Svepark: lena.karlsson@svepark.se

Anmäl er till årets 
konferens om 

parkeringens roll i 
framtidens mobilitet.

22-24 maj
Göteborg
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Går du och grunnar på att byta jobb? Då är 
det bara att skapa en profil, erbjudas jobb och 
få betalt på kuppen.

Så hur funkar det?
– Du blir en ”Wappare” genom att gå in och 
registrerar dig gratis på vår sajt. Varje gång 
en passande arbetsgivare vill komma i kon-
takt med dig så får du också betalt. Blir du 
kallad till intervju så får du ytterligare betalt 
och landar du jobbet och blir anställd så får 
du betalt igen, säger Martina. 

Genom att effektivt nyttja den digitala tek-
niken så tillgodoser Wappare behovet av att 
enkelt och smidigt hitta rätt kompetens.

Det är många företag med kompetens-
brist, man letar men hittar inte rätt personer. 

– Vi vill hjälpa alla oavsett vilken bransch 
man tillhör. Företag som letar folk går enkelt 
in och söker kandidater med rätt kompetens 
på vår sajt, vilket sparar både tid och pengar, 
säger Martina. 

Kandidaternas kontaktinformation är 
”osynlig” för företagen i ett första skede. Skul-
le det vara så att man tycker att det här är en 
intressant kandidat så får man betala för att få 
tillgång till kontaktuppgifterna.

När man väl har gjort sin profil så kan man 
vid senare tillfälle uppdatera den, om man till 
exempel gått en kurs.

– Det tar cirka 30 minuter att göra sin 
profil och cirka 20 minuter att göra person-
lighetstestet. Ju tydligare och mer detaljerad 

du är desto lättare blir det för en potentiell 
arbetsgivare att hitta dig. Det kan handla om 
allt från var du kan tänka dig att jobba geo-
grafiskt till vilket löneanspråk du har, säger 
Martina, och fortsätter:

– Alla vinner på vår modell, det är en win-
win. Företagen hittar snabbare rätt kompe-
tens och kandidaterna kan utan att själva 
behöva söka istället få relevanta och passan-
de jobberbjudande, säger Martina.

Sajten som lanserades i september förra 
året har redan 12 000 kandidater registrera-
de – gå in idag och registrera dig du också. 
Bli en Wappare och låt drömjobbet komma 
till dig!

FÖRETAGSPRESENTATION

BLI EN WAPPARE & LÅT 
DRÖMJOBBET KOMMA TILL DIG
Inte mindre än 

1,8 miljoner funderar 

över att byta jobb, 

men tvekar, enligt en 

undersökning från 

Trygghetsrådet. Samtidigt 

så visar statistik om den 

”dolda arbetsmarknaden” 

att cirka sju av tio jobb 

aldrig annonseras ut. 

– Det är här vi kommer 

in, med en digital 

plattform och modell 

som gynnar både 

kandidaterna och 

företagen, säger 

Martina Zetterkvist, VD 

Work and Passion.

SÅ BLIR DU EN WAPPARE

• Gå in på www.wappare.se och tryck 
på fliken ”För kandidater”
• Skapa en profil på 30 minuter med 
personlighetstest så kan tusentals 
arbetsgivare hitta dig
• Få betalt varje gång en arbetsgivare 
vill komma i kontakt med dig
• Få ytterligare betalt när du går på 
intervju
• Grattis! Du får även betalt när du blir 
anställd

Martina Zetterkvist, VD Work and Passion
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YELLOW
PMS: 116 C
CMYK (4 colour): C0 M14 Y100 K0
RGB: 255 205 0
Hex: #FFCD00

DARK GREY
PMS: Cool Grey 11 C
CMYK (4 colour): C10 M5 Y0 K80
RGB: 86 86 90
Hex: #56565a

100 % 100 %

BRICK
PMS: 7416 C
CMYK: C5 M75 Y70 K0
RGB: 230 100 80
Hex: #e66450

RUST
PMS: 7412 C
CMYK: C5 M50 Y80 K5
RGB: 220 140 60
Hex: #dc8c3c

BIRCH
PMS: 2303 C
CMYK: C45 M10 Y85 K5
RGB: 155 180 70
Hex: #9bb446

PETROL
PMS: 2221 C
CMYK: C70 M15 Y25 K15
RGB: 55 150 170
Hex: #3796aa

LAVENDER
PMS: 7682 C
CMYK: C65 M40 Y0 K5
RGB: 100 135 190
Hex: #6487be

GNEISS
PMS: 7528 C
CMYK: C5 M10 Y15 K20
RGB: 200 190 180
Hex: #c8beb4

Secondary colour scheme:

Primary colour scheme:

100 %

100 %

75 %

75 %

100 %

100 %

75 %

75 %

100 %

100 %

75 %

75 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

50 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

25 %

Colours

Att studera business utomlands ger dig ett försprång i arbetslivet och öppnar upp
för fantastiska möjligheter i din karriär. Välj att studera i städer som London och

New York, eller hitta din drömutbildning i soliga Kalifornien. Hos oss får du en personlig
coach som hjälper dig genom alla steg, från ansökan till hemkomst.

Du får rådgivning kring allt från kurser och utbildningsnivå till CSN och boende.
Vi har ett fåtal platser kvar till höstens utbildningar, så ansök nu för att säkra din plats. 

Vi ser fram emot att hjälpa dig vidare! Besök sts.se eller kontakta oss på 
0771-202040 så hjälper vi dig med din ansökan.

Fåtal platser 
       kvar!

Studera business i London, New York 
                eller Kalifornien!
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Ansökan till våra 2 åriga Konstnärliga grundutbildningar 
öppnar 1 april och pågår fram till 23 april.

Ansökan till vår 1 åriga Konstnärlig Idégestaltning öppnar 6 
maj och pågår fram till 23 maj.

www.gbgkonstskola.se
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Vad menar ni med klimatsmart utbild-
ning? 
Vi brukar prata om vårt koncept GIFT –
Green Interactive Financial Training. Det 
innebär att digitalisera en utbildning med 
hjälp av modern teknik och samtidigt behål-
la kvalitet och minska klimatpåverkan. Vi 
gör det genom direktsända och interaktiva 
webinarer, säger VD Hanna Setterberg.

Vad är det unika med GIFT? Vi har väl 
alla upplevt sömniga power point-pre-
sentationer över nätet.
Vår lösning är annorlunda och inte sömnig. 
Här kan deltagarna göra allt det som går att 
göra i det fysiska rummet: prata med var-
andra, se varandra, grupparbeta, räcka upp 
handen, rösta med mentometrar, etc. Det 
betyder att vi kan uppnå samma lärandekva-
litet som om vi var på en kursgård.  

Hur kom det sig att ni började arbeta 
med webinarer?
Det hela startade 2011 i samarbete med 
danska Maersk som behövde hjälp med 
kompetensutveckling av sina 4000 eko-
nomer, vilka var spridda över hela välden. 
Vi insåg tillsammans att digitalisering och 
interaktivitet var nyckeln till ett konkurrens-
kraftigt erbjudande. Sedan dess har vi kon-
tinuerligt utvecklat och förfinat webinartek-
niken och webinarpedagogiken.   

Blir det dyrare för företagen om utbild-
ningen genomförs som webinarer istället 

för på traditionellt sätt på en kursgård? 
Tvärtom! Det blir billigare. Den totala 
utbildningskostnaden sjunker för företagen 
eftersom de uteblivna resekostnaderna mer 
än väl kompenserar för den mer personal- 
och teknikintensiva leveransen.  

Menar ni då att kursgårdsutbildningar 
inte har någon framtid? 
Inte alls. Kursgård är fortsatt ett jättebra 
alternativ för många utbildningssituationer. 
Men för internationella grupper, spridda 
över kontinenterna, så tror vi att interaktiva 
webinarer är framtiden. 

Kan ni ge några exempel på hur ni använ-
der webinarstudion?
I de flesta av våra utbildningar så använ-
der vi oss av ”blended learning” där vi blan-
dar fysiska möten med interaktiva webina-
rer. Det ger oss en chans att kostnadseffek-
tivt och klimatsmart förlänga lärprocessen. 
Tillsammans med Wirtschaftsuniversität i 
Wien har vi också ett intensivt utvecklings-
arbete för att ta fram en helt digital MBA-
utbildning. 

Det kanske mest spännande är ändå vårt 
finansiella gym som öppnar 5 april (www.
finansiellagymmet.se). Medlemmarna i 
gymmet träffar oss virtuellt varannan fre-
dagsmorgon för att diskutera dagsaktuella 
ekonomifrågor under 45 intensiva minu-
ter. Vi tror att kontinuerlig träning är nyck-
eln för den som vill utvecklas. Det gäller för 
alla områden i livet – så även det finansiella.

FÖRETAGSPRESENTATION

BILD & RUNSTEN – PIONJÄRER 
I KLIMATSMART UTBILDNING

I de flesta av våra utbildningar så 
använder vi oss av ”blended lear-
ning” där vi blandar fysiska möten 
med interaktiva webinarer

Bild & Runsten har byggt en egen webinarstudio utifrån en tydlig pedagogisk vision.

BILD & RUNSTEN FINANCIAL LEARNING är ett partnerägt företag med lång erfaren-
het av att utveckla och leverera skräddarsydda ekonomiutbildningar till olika typer av 
företag, organisationer och universitet både i Sverige och internationellt. Våra partners 
har ekonomie doktorsexamina från Handelshögskolan i Stockholm och fortsätter att 
bedriva forskning i olika projekt. I våra utbildningar använder vi alltid vår unika kombi-
nation av finansiella expertkunskaper, breda industriella erfarenheter och prisbelönta 
pedagogik. www.bildrunsten.se
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campus.varnamo.se

Bli eftertraktad  
på arbetsmarknaden!

På Campus Värnamo är kontakten nära 
mellan student, personal och arbetsgivare. 
Högskole- och Yh-utbildningarna bygger 
på arbetsgivarnas behov. 99% av studen-
terna är i jobb eller fortsatta studier efter 
avslutad utbildning.
 
• 3D-teknik 
• Fastighetsingenjör  
• Produktionsutveckling 
• Sjuksköterska 
• Stödpedagog 
• Verktygsteknik 
• Webbutvecklare .NET

Vill du bli Frisör?
Börja din nya karriär hos oss

Saxakademin – med hantverket i fokus

Kursstart och mer information se hemsidan, ring eller maila:

www.saxakademin.se
info@saxakademin.se
0766-345555

Saxakademin
Fabriksgatan 9
412 50 Göteborg

Välj hur du vill studera – heltid, halvtid eller individuellt schema 
1500 timmar men på olika sätt

Heltid – måndag-torsdag 8:30-16:30 i två terminer

Halvtid – individuellt schema, tre terminer 
Ett personligt individuellt schema som är anpassat
och gör det möjligt att arbeta upp till 50% 

Privat Godkänd Frisörskola - du får med dig alla krav som 
marknaden ställer på en behörig frisör

Utbildning
med

frisörlicens

Syab jobbar i samarbete med de lokala och regionala trafikskolorna som är anslutna till bransch
organisationen Sveriges Trafikskolors Riksförbund (STR). Samarbetet säkerställer att utbildningen 
alltid är uppdaterad och mycket väl anpassad till de förväntningar branschen har.
Trafiklärarutbildningen är en yrkeshögskoleutbildning som omfattar tre terminers studier, 
motsvarande 300 yrkeshögskolepoäng. Utbildningen är CSN berättigad.

Som trafiklärare kommer du att undervisa blivande bilförare att köra säkert och 
miljömedvetet. Det är ett roligt och omväxlande yrke för dig som ser utmaningen 
i att få andra att lyckas.

I det dagliga mötet med elever kommer du själv att utvecklas som pedagog och coach 
då varje lektion innebär individuella lösningar för framgång.

TRAFIKLÄRARE NÅGOT FÖR DIG?
I Kalmar har vi trafiklärarutbildning för dig som vill arbeta på trafikskola

Start:
Augusti 2019

Sista ansökningsdag:
2 juni 2019

För mer info besök www.syab.se
SYAB finns i Kalmar och Hultsfred.

Du når oss på 0480-137 40
alt. info@syab.se.

info@syab.se | www.syab.se



UNIKA UTBILDNINGAR
På RIDSKOLAN STRÖMSHOLM och FLYINGE utvecklar vi kunskap, 
hästar och människor. Här finns flera av landets bästa tränare i hoppning, 
dressyr, fälttävlan och körning. Vi har ett stort antal mycket kompetenta 
lärare i både praktiska och teoretiska ämnen som alla delar med sig av sin 
kunskap till de elever och studenter som skapar sin framtid hos oss. 

Våra utbildningar och program är anpassade för att möta den starkt väx-
ande hästnäringens behov av kompetens. All undervisning sker i klassis-
ka och unika miljöer, där det har funnits verksamheter med hästar i flera 
hundra år.

LÄS MER OM VÅRA UTBILDNINGAR PÅ 
STROMSHOLM.COM OCH FLYINGE.SE

UNIVERSITET, YRKESHÖGSKOLA, FOLKHÖGSKOLA OCH GYMNASIESKOLA  
PÅ SWEDISH EQUESTRIAN CENTRES OF EXCELLENCE
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De första filmerna gjorde Inger då hon arbe-
tade på en mångkulturell skola med barn från 
hela världen.

– Slöjda kan alla men jag kände ibland 
att mitt språk inte nådde hela vägen fram, 
så där föddes idén om att helt enkelt filma 
hur man till exempel lägger upp maskor på 
stickorna eller trär symaskinen. Att använda 
bildmediet som ett sätt att förklara, berät-
tar hon.

Det första läromedlet släpptes 1999 och har 
sedan dess utvecklats i nära samarbete med 
användarna slöjdlärare, skolor och elever.

– Teknikutvecklingen gjorde det sedan 
möjligt att digitalisera hela vårt stora Slöjdlex-
ikon och komplettera med arbetsboken Slöjd-
portfolion, där eleverna samlar sina alster.

Idag är det möjligt att ha ett abonnemang 
som ger alla elever tillgång till läromedlet 
överallt dygnet runt, säger Inger.

Slöjdlexikon är smidigt att använda, elever 
och lärare hittar med några få klick precis rätt 
film eller kurs.

– I början så tänkte jag att filmerna främst 
skulle fungera som utmärkt stöd för de elever 
som har lite svårare att få rätt på uppgifterna. 
Istället så har våra läromedel öppnat dörren 
för alla elever. De som är duktiga kan nå hur 
långt som helst och den som har det lite tuffa-
re kan se om en instruktion hur många gång-
er som helst. Det blir också betydligt lugnare 
i klassrummet eftersom alla kan fokusera på 
uppgiften och slippa vänta på läraren. Istället 
får alla en kreativ arbetsro, säger Inger med 
ett leende. Lärare som har tillgång till Slöjd-
lexikon har också möjlighet att med stöd av 
det göra hela sin terminsplanering. Det går 
att lägga upp lämpliga länkar till allt det som 
eleverna ska gå genom under terminen och 
eftersom Slöjdlexikon är så omfattande så 
har lärare möjlighet att själva utforma lektio-
nerna.

– Film är perfekt eftersom man mås-

te se handen för att förstå slöjden. Lektio-
nerna kan börja med att man går igenom 
ett moment genom att tillsammans titta på 
en film. Eleverna kan sedan sätta igång och 
jobba och behöver man se instruktionen på 
nytt så löser man det enkelt med sin dator, 
mobil eller surfplatta. Arbetsmiljön blir 
bättre i salen eftersom mycket av den frus-
tration som kan uppstå försvinner. Eftersom 
instruktioner kan ses i Slöjdlexikon så skapar 
de utrymme för läraren att vägleda, inspire-
ra, samtala och reflektera över arbetet till-
sammans med eleverna.

Eleverna får också tillgång till sin Slöjd-
portfolio där de lägger upp bilder på sina 
verk tillsammans med en beskrivning av pro-
cessen bakom det arbete de utför.

– Här gör eleven sin dokumentation 
snabbt och enkelt. Deras slöjdresa finns 
sedan kvar under hela deras skolgång vil-
ket gör deras utveckling tydlig både för lära-
re och eleven själv. Att ladda upp bilder och 
text är de äldre eleverna vana vid från socia-
la medier, de yngre lär sig snabbt. Texten de 
skriver om sin process kommer att utveck-
las och fördjupas ju mer de tränar på att for-
mulera sig om slöjd. Med QR-koder öppna-

des sig möjligheten för nästa tekniska lösning 
och idag är många slöjdsalar QR-kodade.

– Genom att QR-koda alla verktyg kan 
eleven som till exempel ska såga av en trä-
bit, scanna koden på verktyget och se en film 
om hur det fungerar. Tekniken utvecklas hela 
tiden och vi ser hur den, rätt använd, är ett 
otroligt dynamiskt hjälpmedel, säger Inger 
och fortsätter:

– Vi upplever dessutom en akut lärarbrist 
på många håll. Bra läromedel är ett sätt att 
säkerställa undervisningens kvalitet för elev-
erna.

Slöjden är också det ämne som ger elev-
erna en praktisk möjlighet att i grunden 
förstå materiallära, hur olika material fung-
erar och hur vi kan återvinna och ta till vara 
på dem.

– Slöjd bidrar till förståelsen att allt man 
köper får konsekvenser för planeten. Vi bru-
kar tala om slöjdens fyra Å: det första handlar 
om Återhållsamhet, det andra om att Återan-
vända, det tredje om Återbruk och det fjär-
de om Återvinning, där vi sluter kretsloppet. 
Slöjd är helt enkelt ett mycket hållbart ämne, 
säger Inger.

FÖRETAGSPRESENTATION

MER KUNSKAP I SLÖJDSALEN
med lättanvända läromedel från SLÖJD.NU

Slöjd.nu ger ut ett 

komplett läromedel med 

Slöjdlexikon som visar

 hur du gör, och 

Slöjdportfolio som samlar 

det eleven gjort.

– Vårt fokus är 

att förenkla jobbet 

för slöjdlärare och 

förhoppningsvis göra 

slöjd roligare för alla 

elever, säger Inger Möller 

Degerfält, slöjdläraren 

som startade Slöjd.nu för 

20 år sedan.

Inger Möller Degerfält
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STUDERA PÅ BROMMA FOLKHÖGSKOLA  
HÖSTEN 2019!

ALLMÄN KURS Alternativ till komvux, läs in gymnasiet!

ATELJÉ X 
TEATERLINJEN 
FRITIDSLEDARUTBILDNING
MUSIK
DIAKONAL UTBILDNING
SENIORKURS
YOGALÄRARE

ÖPPET HUS  11 MARS  KL 15-18

www.brommafolkhogskola.se

Mindfulnesscenter.se 
Kontakta oss på:
foretag@mindfulnesscenter.se
utbildning@mindfulnesscenter.se
Tel: +46 70 249 05 07 MINDFULNESSCENTER.SE

För företag
Vi förser företag med enkla, lättillgängliga och 
tidseffektiva verktyg för att reducera stress och öka 
välmående, på individ-, grupp- och organisationsnivå. 

Stärker förmågan att leda sig själv och andra. 
Uppläggen ligger i linje med AFS 2015:4 och 

bygger på forskning och beprövad 
erfarenhet.

Instruktörsutbildningar
En värdefull utbildning oavsett vilken bransch du 
kommer ifrån. Genom åren har vi utbildat 2300 

instruktörer inom såväl näringsliv som skola, 
hälso- och sjukvård. 

Att vara mindful är att vara medvetet närvarande, att 
leva uppmärksamt i nuet. Du lär dig upptäcka din kropps 
signaler på för hög stress och stresstankar tidigare och 
därmed kan du bryta den onda spiralen. Du blir bättre 
på att se klart på varje situation, göra mer realistiska 
bedömningar, sätta gränser och hitta positiva utvägar. 

Våra utbildningar stärker din förmåga att leda dig själv 
och andra genom ökad självkännedom och kloka beslut. 
Så skapas en hälsosam och utvecklande arbetsmiljö. 

En resa i såväl professionell som personlig utveckling

Introduktionsdagar
För dig som vill veta mer om vad

mindfulness är och innebär. Vi ger dig
grunderna om teorier och forskning och

exempel på hur du tränar.

Föreläsningar
Kom och låt dig inspireras av våra
erfarna utbildare. Vi har löpande

föreläsningar runt om i landet.
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Innovation för rådgivare 
Innovation för rådgivare är en webbaserad kurs som 
kombineras med träffar och individuell coaching.  
Kursen fokuserar på innovation som process: hur tar du  
en idé till verklighet, så att den skapar nytta?
6 500 kr exkl moms.  
För frågor och anmälan, gå in på www.rådnu.se.

RådNu - kompetenscentrum för rådgivning. En del av SLU.

Innovation i näringslivet
Kursen Innovation & Produktutveckling är helt  
webbaserad och vänder sig till dig som jobbar med  
innovation och utveckling inom företaget. Även denna 
kurs fokuserar på innovation som process.  
Kursen startar när du vill.
1 700 kr exkl moms.  
För frågor och anmälan, gå in på www.meny.se 

Meny - metodik för näringslivets yrkesverksamma. En del av SLU.

Vetenskap och utbildning för ett hållbart liv.

RådNu
Kompetenscentrum 
för rådgivning

Bo och studera på Högalids 
folkhögskola i Kalmar!
 

www.hogalid.nu

Läs in behörigheter, fördjupa 
dig inom sång & musik
eller utbilda dig till 
lärarassistent.

Kunskap på väg...

Vi erbjuder utbildningar inom:

Truck   Hjullastare   Grävmaskin
Teleskoplastare   Fordonsmonterad kran

Väghyvel   Mobila arbetsplattformar   Säkra lyft
Fallskydd   Travers    Ansvarsutbildningar 

Utsättning/laser/anläggning   Sparsam körning
Arbete på väg    Lastsäkring

Maskinutbildning.nu
Box 4    81022   Årsunda   073 - 330 50 00    info@maskinutbildning.nu

Hemsida samt sociala medier : Maskinutbildning.nu
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DÔMEN KONSTSKOLA
www.domenkonstskola.se

Öppet hus 16 mars
Ansökningshjälp 22 mars
Ansökan 22-23 april 
Vårutställning 18-26 maj
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Din designkarriär 
kan börja här.

beckmans
designhögskola

beckmans
kvällsskola

Form, Mode och Visuell Kommunikation. 
Design kan vara lösningen. 
Sök senast 24 maj på beckmans.se

3 sätt att lugna sinnet 3 minuter 
innan du kliver upp på scen
Andning
Andningsövningar, som till exempel djupa andetag ner i magen, kan förändra dina 
känslor, din sinnesstämning och ditt nervsystem inför en presentation.

Kroppsspråk 
Vårt kroppsspråk kommunicerar inte bara med våra åhörare utan också oss själva. 
En High Power Pose i två minuter ökar testosteronet, vilket påverkar vår känsla av 
självförtroende, och sänker stresshormonet kortisol.

Tankar  
Positiva tankar smittar av sig på vår kropps- och sinnes-
stämning. Välj medvetet dina tankar minuterna innan du 
kliver upp på scen.

Kurser   |   Föreläsningar   |   Workshops

www.edvardraft.se

Fri nedladdning
av e-boken

”5 insikter för att vara 
dig själv på scen”
Redan över 1000 

nedladdningar



SYSTEMVETENSKAP OCH  
DIGITAL AFFÄRSUTVECKLING

campusgotland.uu.se

Uppsala universitet – Campus Gotland erbjuder två spännande kandidatprogram inom 
IT-området som gör dig efterfrågad på arbetsmarknaden. Utbildningar med tydlig 
forskningsanknytning och nära samverkan med näringslivet i världsarvstaden Visby.

• Kandidatprogram i digital affärsutveckling 
    En utbildning som kombinerar IT och ekonomi. Läs mer på cg.uu.se/digital

• Kandidatprogram i systemvetenskap 
    En bred samhällsvetenskaplig IT-utbildning. Läs mer på cg.uu.se/systemvetare

Sök senast 15 april på antagning.se 

Vill du veta mer, kontakta Thomas Ejnefjäll 0498-10 82 75, thomas.ejnefjall@im.uu.se
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Kvalitetssäkra din kompetens med IAB Sverige

IAB Sverige är en internationell branschorganisation för 
digital marknadsföring med mångårig erfarenhet av att 
utbilda yrkesverksamma. Våra kurser bygger på självstudier
med en introduktionsdag i Stockholm.  Anmäl dig idag och ta 
nästa kliv i karriären!

Digital Media Manager

Digital Sales - Tech & Data
Främst för dig som säljare eller försäljningschef av digitala 
mediekanaler. En grundlig genomgång av dagens mediekanaler,
den digitala affären samt verktyg i säljarens vardag.

Fokus på digital marknadsföring och dess mediekanaler 
samt beställarnas roll i det digitala ekosystemet. 

Ad Ops / Digital Campaign Manager
För dig som yrkesverksam att få möjlighet att 
förtydliga och få en kvalitetsstämpel på din
kompetensnivå.

iabsverige.se/certifiering
Sveriges branschorganisation för digital marknadsföring

Vi på iLivEra arbetar med olika verktyg för att 
skapa hållbara arbetsplatser och människor:

• Mindfulness for Business - Ett program 
där vi arbetar i gruppform. Ger företaget 
insikter och konkreta verktyg för att hitta 
energin, bli mer kreativa och prestera på 
en högre nivå samtidigt som stressnivåer-
na sjunker.

• Digitalt stressprogram - Vi samarbetar 
med Papilly som tagit fram ett digitalt 
stressprogram där vetenskap och modern 
forskning kombineras med digitala lös-
ningar och effektiva metoder för preven-
tiv stresshantering.

• Föreläsningar - Vi har föreläsningar som 
ger tips och verktyg kring stresshantering 
och mindfulness.

• Instruktörsutbildningar - Vill man vidare-
utveckla sig själv eller sin personal inom 
mindfulness ska man komma på våra 
instruktörsutbildningar. De finns på flera 

platser i Sverige samt i Toscana och man 
kan välja om man vill gå över två månader 
eller intensivt på en vecka.

• MindMassage - Vi har skapat en helt ny 
behandlingsform där vi kombinerar van-
lig klassisk massage med guidning i när-
varo via en ljudfil. På det sättet kan kun-
den koppla av både kroppsligt och men-
talt på ett helt annat sätt än vad som är 
möjligt under en vanlig massage.

Varför vänta med att må bättre, uppnå din 
fulla potential och öka lönsamheten på bola-
get? Kontakta oss så hjälper vi dig med det 
som passar dig eller ditt företag bäst.

www.ilivera.se
info@ilivera.se

FÖRETAGSPRESENTATION

ILIVERA - VI SKAPAR HÅLLBARA 
MÄNNISKOR OCH ARBETSPLATSER

Vi vet att personalen är företagens viktigaste resurs 

och för att nå maximerad lönsamhet och produktivitet 

behöver personalen må bra. I en värld där vi ständigt 

är uppkopplade och förväntas vara tillgängliga från 

morgon till kväll kan det vara en utmaning.



STYRELSE & VD-UTBILDNINGAR 
Kunskap är nyckel till framgång. Därför har Executive People 
tagit fram skräddarsydda styrelseutbildningar och VD-utbildningar 
inriktade mot små- och medelstora företag.
Vi erbjuder allt från vd- och styrelseutbildningar till utbildningar 
inom ekonomi och ledarskap – områden som är otroligt viktiga 
för ett bolags framgång.

• Styrelseutbildningar  • VD-utbildningar
• Ekonomiutbildningar  • Företagsanpassade utbildningar

Läs om våra utbildningar på www.executivepeople.se

CERTIFIERAD VD

  U
TBILDNING

Sebö

Executive People är ett 
certifi erat utbildningsföretag

www.sebo.se



HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIA ANNONS
20

Själv beskriver han sig som en enkel norrlän-
ning med ett onormalt intresse för mellan-
mänsklig kommunikation. PG Wettsjö har 
genomfört ca. 3000 föredrag. Över 300 000 
svenskar har någon gång deltagit på hans före-
läsningar. PG har varit huvudtalare på åtskil-
liga stora event så som Stora sälj- och Sto-
ra kundservicedagen på bl. a Cirkus och på 
Oscarsteatern.

Varför är dina föreläsningar så populära?
Jag inbillar mig att jag har en unik förmåga 
att både vara rolig och intressant samtidigt 
som jag förmedlar ett värdefullt budskap som 
publiken uppskattar. Mina föreläsningar är 
fyllda av fart, spontanitet och inspiration. 

Vilka ämnen föreläser du i?
Bemötande, kommunikation, motivation och 
försäljning. Jag tror att det är ämnen som lig-
ger rätt i tiden. Alla företag önskar höja moti-
vationsnivån hos sina medarbetare, bli bätt-
re på att kommunicera och göra det svårt för 
sina konkurrenter. 

Du har en föreläsning som heter ”skapa er 
egen högkonjunktur”, vad innebär det?
Det betyder att vi hjälper deltagarna att nå 
sina uppsatta mål. Det är här vi har svart bäl-
te. Vi har fantastiska redskap och är magiskt 
duktiga på att skapa varaktig förändring.

Du har arbetat med allt ifrån myndigheter 
till Volvo, hur kommer det sig?
Jag har utbildat, mäklare, advokater, säljare, 
butikspersonal, läkare med flera yrkesgrup-
per i många olika branscher. Dessa utbild-
ningar har gett ringar på vattnet. Mina kun-
der är mina bästa referenser, 

Du har skrivit Sveriges populäraste kund-
servicebok. Berätta om den!
Boken Ge kunden en positiv chock, har sålt 
bra! Den blev verkligen lyckad, och det som 
uppskattas är att den är både intressant och 
lärorik och samtidigt rolig. Jag är löjligt stolt 
över den! 

Stämmer det att du har en ny bok 
på gång?
Ja, det stämmer! I mars kommer en uppfölja-
re till boken Ge kunden en positiv chock, med 
det snarlika namnet Ge ALLA en positiv chock. 
Den kommer handla om vinnande kommuni-

kation, bemötande och service. Den vänder sig 
till en bredare grupp, ja egentligen till alla. 

John Steinberg, fil. dr. säger att du är en 
berättare av världsklass
Det är snällt sagt av en man som har skrivit 
över 50 böcker och som är en verklig aukto-
ritet i området pedagogik. Jag älskar att tyd-
liggöra mina exempel med verkliga historier. 

Var kan man lyssna på dig?
Man kan alltid kontakta någon talarby-
rå, till exempel Talarforum. Gäller det en 
längre eller större utbildningsprocess är 
det bäst att kontakta EQP Business School 

direkt. Är man säljchef kan man under hös-
ten lyssna på mig på Selldorados nätverks-
träffar. Är man chef eller VD så föreslår jag 
att man kontaktar Chefsnätverket Close. 
Där kommer jag genomföra några öppna 
föreläsningar.

Till sist, varför kallas du för 
föreläsarnas Zlatan?
Det var en journalist som skrev om mig i en 
dagstidning och kallade mig så i rubriken 
till artikeln. Sedan skrev en kund i ett forum 
”Forsberg spelade hockey, Zlatan spelar fot-
boll och PG är som klippt och skuren att före-
läsa”. Sedan har det bara hängt med!

Han ger dig en 
positiv chock 

PG Wettsjö är 

entreprenören

och utbildaren som blev 

en av landets populäraste 

föreläsare, även kallad

för föreläsarnas Zlatan.

Efter att ha varit med 

och byggt upp två 

framgångsrika företag

och sedan gått i 

konkurs blev PG 2006 

gasselprisvinnare och

hyllad av bl.a. dåvarande

stadsminister Fredrik 

Reinfeldt för sitt företag 

EQP Business School AB.

FOTO: JOHAN WAHLGREN



teachforsweden.se

TTeach for Sweden är ett tvåårigt ledarskapsprogram där 
du arbetar som lärare på skolor med störst behov av 
skickliga ledare.  Under programmets gång får du full lön,  
läser till en lärarexamen på distans och får löpande 
personlig ledarutveckling. Efter programmet är du 
behörig lärare och en ledare som  lämnar avtryck - för 
alltid!

 ledarskapsutbildning - lärarexamen - chans att göra skillnad

Sverige behöver 
fler ledare som 
lämnar avtryck. 

Är du en av dem?
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Från ord till 
handling!

Hur kan vi skapa en 
god arbetsmiljö och motverka 
fördomar och diskriminering?

”Föreläsningen har väckt intressanta tankar och samtal 

som vi tar med oss i det fortsatta arbetet” /Infranord

Teskedsordens utbildningar syftar till att ge grundläggande 
fakta, bidrar till reflektion, inspirerar och stärker det interna 

mångfaldsarbetet. På vår webbplats kan du läsa mer om
workshops, föreläsningar och längre samarbeten.

 
Välkommen att kontakta oss på info@teskedsorden.se

www.teskedsorden.se Mer info på: 
www.campusroslagen.se

Studera i Norrtälje  
och bli garanterad en  

studentbostad*

Området Campus Roslagen utvecklas och 
förvaltas av företaget Campus Roslagen AB, 
som är helägt av Norrtälje kommun.

Ny tid. Nya yrken!

Solenergiprojektör

Kvalificerad säljare  
för optikbranschen

Internationell resekonsult

Byggproduktionsledare

Redovisningskonsult

Fastighetsingenjör

*Gäller dig som väljer eftergymnasiala studier  
inom t.ex. dessa framtidsyrken:

NY!

Uppgradera ditt och bolagets 
ledarskap till Hjärtligt Ledarskap

11 kapitel som ger dig verktyg och inspiration om
bl.a. Situationsanpassat ledarskap – Feedback - Gruppdynamik

Daniel berättar:
- Idén med boken är sprungen ur två filosofier jag själv försöker leva efter i mitt eget ledarskap: en tro på alla människors 
lust och förmåga att göra skillnad och att chefen inte är ansvarig för resultaten utan för MÄNNISKORNA som skapar 
resultaten. Lusten hos medarbetaren kommer om rätt förutsättningar finns och förmågan att skapa resultat ökar 
om medarbetaren erbjuds hjälp till utveckling av sin närmsta chef. Det är vad jag kallar Hjärtligt Ledarskap! Boken är 
av en handbokskaraktär där framförallt mellanchefer får vägledning och inspiration till att kunna utföra ett effektivt, 
resultatskapande och Hjärtligt Ledarskap, som inte ger avkall på det mänskliga perspektivet.

För oss var det självklart att köpa en bok 
till varje medarbetare i bolaget. Chef eller 

ej. Som handbok ger den våra chefer kraftfulla 
verktyg och tips. Medarbetaren får också insikter 
om ledarskap, men också hjälp med ett utvecklat 
medarbetarskap. Vi tyckte att alla har rätt till ett 
Hjärtligt Ledarskap! hos oss. 
Bjarne Kristiansen, Ägare, Annonssäljarna

Peter Brodersen, Programmatic Manager, Life Of Svea

Boken hittar du på www.adlibris.se  www.bokus.se  www.akademibokhandeln.se  www.baudinmedia.se
Kampanjpriset gäller endast på www.baudinmedia.se t.o.m 15 mars, 2019

Så enkelt men ändå så svårt, drygt 100 
sidor inspiration som lyfter fram glädjen 

i ledarskapet. Bra ryggrad för att bygga team 
och ett fint bollplank för den erfarna. Ser fram 
emot att plöja igenom årets bästa investering så 
här långt. 

Ord.pris 239-349 kr

NU 199 kr
På baudinmedia.se

Mjukband, 126 sidor

Kampanjkod: 
SVD2019



www.bergstroms.org • info@bergstroms.org • 08 642 42 88 • 070 725 38 88

UTBILDNINGSSTARTER 2019 – ANSÖK NU!
BERGSTRÖMS UNDERVISNINGSDAGAR ÄR FREDAGAR OCH LÖRDAGAR

KBT steg 1, Grundläggande psykoterapi
”Klassisk” psyko terapiutbildning mot svarande 
45 hp. Sök i god tid!

2 ÅR, 40 %, 46 NÄRVARODAGAR
STOCKHOLM: 27–28 SEP 2019 
MALMÖ: 7–8 FEB 2020

ATU Alkohol- och drogterapeut
Diplomerad A-terapeut är en kvalitets titel. 
 Inne håller bl a Matchning,  AngCop, RePro, KBT, 
12-steg och existentiell terapi.

3 ÅR, 50 %, 24 NÄRVARODAGAR
GÖTEBORG: 20–21 SEP 2019
MALMÖ: 27–28 SEP 2019
STOCKHOLM: 6–7 MARS 2020

AHTU Anhörigterapeut
En alltmer efterfrågad diplomutbildning. De 
 an hörigas lidande behöver egna specialister.

2 ÅR, 50 %, 18 NÄRVARODAGAR
STOCKHOLM: 20–21 SEP 2019
MALMÖ: 14–15 FEB 2020

Man ska veta vad man gör innan man gör det  
– annars vet man inte vad man gjort då man gjort det."

Bot och bättring finns i två volymer
Del I & II ger vetenskaplig grund och introduktion till 
ämnesområdet. 156 kr, år 2016

Del III beskriver hur man arbetar i olika terapier med 
patienter med ångest, missbruk och  
beroende. 229 kr, år 2017

	
	

Bot	och	bättring	
 

Handbok i behandlingsvetenskap 
– vetenskapen för behandling av  
missbruk, beroende och ångest 

 
Del III 

 
 

  
 

LENNART BERGSTRÖM 
 
 

Bergströms Kunskapsföretag AB 

Läs gärna även
Matchningsmodellen (125 kr)

Sanna historier från behandlings världen – och andra 
skrönor (130 kr)

Strukturell ångest hantering (158 kr) 

Beställs snabbast hos www.gml.se/bocker.  
Finns även på www.adlibris.se och www.bokus.se

BEROENDEBEHANDLING ÄR ETT EGET YRKE!
Varför är inte alla beroendebehandlare  professionella 
diplomerade A-terapeuter?

Sveriges missbrukare och beroendepersoner är värda 
mänsklig professionell modern behandling. I princip 
alla vet att beroende behandlingar är orimligt ineffektiva 
och kostsamma, både för sam hället och de drabbade 
personerna, i relation till resultaten. 

Kan det bero på att alltför få ser hela bredden av problem-
området? Problemen visar sig ofta inom minst fem olika del-
områden: beteendemässigt, psykiskt, socialt, existentiellt, fysiskt. 

Att då förfäkta att en viss metod har svar på all beroende-
problematik är naivt. Vissa blir hjälpta på ett sätt, andra på andra 
sätt. Det behövs en stor arsenal av metoder och tekniker men 
framförallt en grundläggande förklaringsmodell som gör det möjligt 
att utveckla ett professionellt yrke. 

Inte minst måste man skilja de förebyggande insatserna i primär 
och sekundär prevention från de tertiära (behandling) och kvartära 
(återfallsbehandling). 

Eftersom ett professionellt yrke ännu inte är tydligt etable-
rat så traderas inte yrkeskunskaperna. Det leder till att 
vart femte till vart tionde år kommer en ny generation 
som anser sig ha funnit den rätta metoden. Det innebär 
att man inte bygger på varandras tidigare erfarenheter 
utan alla börjar från ruta ett om och om igen. Det inne-

bär även att många olika andra yrkesutövare tycker sig 
äga problemområdet utan att de är utbildade för det. 

Bergströms tar sig rätten att påstå att vi har utvecklat och 
länge, sedan 1980-talet, använt en fungerande mulivariat modell. 
Resultat finns i utbildningen till A-terapeut, förkortat till ATU. Utbild-
ningen står på en stabil grund och en användbar behandlingsfilosofi 
samtidigt som den utvecklas med nya insikter från praktik och teori 
(evidens). 

I Bergströms A-terapeututbildning finns svaren på hur beroendeper-
soner kan få rätt behandling från första gången han/hon söker hjälp. 
Det hänger på flera olika saker – framförallt MÅSTE personalen ha 
en synnerligen bra utbildning anpassad för problemen! De som har 
ATU kan behandla framgångsrikt!

Bergströms Behandlingar finns numera på åtta platser, se www.bergstromsbehandlingar.se
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Vi når Thomas precis innan hans resa till 
Korea där han bland annat ska föreläsa på 
motsvarigheten till Ted Talks, om svenskt 
ledarskap och hur IDI används för att stärka 
samarbetet mellan individer i deras yrkes-
utövning.

– Det finns ett stort intresse där för hur 
vi arbetar tillsammans i en mindre hierar-
kisk organisation. Här i Sverige är vi duktiga 
på att ta till vara på teamet som kan driva en 
organisation framåt och fatta beslut medan 
chefen kanske har en mer tillbakadragen roll, 
säger Thomas.

IDI tar sin utgångspunkt i människan, vil-
ken roll hen har och vilka erfarenheter hen 
samlat på sig.

– Många gånger så kopplas personlighet 
till vad organisationen anser att individen 
passar för, vilket faktiskt inte stämmer, det 
finns en rad studier som motbevisar detta. Vi 
har alla kapacitet att klara av en rad olika rol-
ler. Utmaningen är vår hjärna. Den är i grun-
den lat vilket gör att vi väljer att göra det som 
vi känner oss bekväma och trygga med. Pro-
blemet med det är att det hindrar dig i din 
utveckling, säger Thomas. 

IDI har utvecklat en modell som ger dig 
verktyg för att bättre förstå hur du påverkar 
andra människor, vilka styrkor du har och i 
vilka sammanhang du skulle behöva anpassa 
ditt beteende, och konstruktivt stötta andra. 
När gruppens unika styrkor blir tydliga så 
kan den också utvecklas tillsammans, miss-
förstånd minskar och tolerans för varandras 
olikheter ökar.

Många företag har utvecklat en arbetsmil-
jö med fokus på att förankra alla beslut i sin 
organisation, och det ses som en stark faktor 
för företagets framgångar.

– Men konsensussökande kan också vara 

en nackdel. Det finns en risk att den som har 
en avvikande uppfattning tystnar. De flesta 
människor vill inte vara den som uppfattas 
som besvärlig och krånglig. Det är en balans-
gång att å ena sidan ta hänsyn till att gruppen 
fungerar och samtidigt ge varje individ i tea-
met möjlighet att uttrycka avvikande uppfatt-
ningar, säger Thomas.

Han menar att det är viktigt att faktiskt 
uppmuntra människor till att vara sig själva 
och våga säga vad man tycker. Allt för stor 
försiktighet kan vara en nackdel. 

– Vi har skapat miljöer som uppmuntrar 
smidighet och samarbetskompetens, vilket 
är en nyckel till framgång. Utmaningen är att 
inte samtidigt tysta individer utan skapa ett 
öppet klimat där alla kan komma till tals. En 
öppen och bra dialog är helt avgörande för en 
framgångsrik arbetsmiljö. I många fall hand-
lar det om att kunna ge kritik och samtidigt 
ta emot den utan att för den skull känna sig 
kränkt.

Han påpekar också att det är stor kompe-
tensbrist i en rad olika branscher, vilket leder 
till att arbetsgivaren måste ta hand om och 
utveckla den personal man har. 

Många svenska företag verkar internationellt 
och IDI har därför utvecklat sitt verktyg så att 
det idag finns tillgängligt på 22 språk. 

– Våra licensierade samarbetspartners 
är personer som i sitt yrke hjälper andra att 
utvecklas. De jobbar som konsulter, coacher, 
chefer, HR-stöd, kommunikations- och säljträ-
nare, chefsutvecklare och psykologer. IDI-pro-
filen skapas av data från andra som möter dig, 
till exempel i din yrkesroll. Vi använder profi-
len som en utgångspunkt och den blir en ”kar-
ta” som kan hjälpa dig att skapa bra möten. Vi 
och våra partners har som mål att du ska bli 
ännu bättre på att samarbeta, säger Thomas.

FÖRETAGSPRESENTATION

UTVECKLA DIN FÖRMÅGA
TILL SAMSPEL

Genom att förstå sina 

egna och andras styrkor 

blir det möjligt att utveckla 

och stärka samarbetet på 

arbetsplatsen. 

– Organisationer är 

i alla sina olika delar 

otroligt komplex Genom 

att stärka alla individers 

kunskap om de egna 

styrkorna och andras 

kompletterande styrkor så 

är det möjligt att utveckla 

en värdeskapande 

verksamhet, säger 

Thomas Larsson, VD för 

IDI Profiling.

Många gånger så 
kopplas personlighet 
till vad organisationen 
anser att individen 
passar för, vilket faktiskt 
inte stämmer, det finns 
en rad studier som 
motbevisar detta

I KORTHET …
IDI – INTERPERSONAL DYNAMICS 
INVENTORY

IDI mäter en persons beteende i tre 
dimensioner. Den första visar i vilken 
grad en person upplevs sträva efter att 
aktivt påverka andra. Den andra mäter 
den grad av känslomässig kontakt 
som personen upplevs sträva efter. 
Dessa två dimensioner kan ställas mot 
varandra i en matris, som då beskriver 
fyra så kallade grundbeteendestilar. 
Den tredje – Adaptability – mäter hur 
mycket en person upplevs förändra/
anpassa sitt beteende för att möta 
andras behov i olika situationer. Att 
kunna anpassa sitt beteende till andra 
människors behov i olika situationer 
påverkar samarbetsförmågan och den 
personliga effektiviteten. Det är en 
förmåga som man genom insikt och 
träning medvetet kan utveckla.
Den första versionen av IDI utvecklades 
i USA på 1970-talet i USA av Dr Richard 
E Zackrison. Det byggde vidare på 
Dr David W Merrills och Dr James 
W Taylors teorier om sociala stilar. 
Syftet med deras ursprungsstudier var 
bland annat att söka samband mellan 
beteendestil och effektivitet hos chefer. 
Deras forskning kullkastade de då 
rådande uppfattningarna om att det 
skulle finnas en bästa stil.

Thomas Larsson, VD för IDI Profiling.

FOTO: JAN ANJAM



 

CE-märkt medicinteknisk produkt.

Viskoelastiskt tryckavlastande skum 
med minnesfunktion. Gjuts en och en 
i specialtillverkade formverktyg. 

1. Fjäderlätt material som andas.
2. Behaglig support/stöd för haka.
3. Inställbar i höjdled.

Historien om Eezyflow, 10 år från idé till färdig produkt. - ” Jag har levt med 
snarkare sedan 10 års åldern. Ljudnivån var stundtals olidlig. Detta bidrog 
till frustration och många nätter på soffor, i barnkammare och stundtals sov jag 
under bar himmel i skärgården med hunden istället för på båten.”  

Eezyflow sovkrage är fysiologiskt utformad, lätt, mjuk, formas av kropps-
värmen, inställbar i höjdled samt fjädrande. Hjälper till med att hålla 
huvudet lätt sträckt bakåt, något framskjuten käke och stängd mun.  
En bekväm sovposition liknande framstupa (stabilt) sidoläge som ger 
friare luftvägar. 

EEZYFLOW SOVKRAGE 
Sluta snarka - Snarka mindre

•  Patenterad svensk uppfinning. Tillverkning i Sverige och Danmark.

•  Bekväm som resekrage även för icke snarkare. Lätt att ta med  
   sig i handbagaget. Väger endast 180 gram. Förvaringspåse ingår.

•  Överdrag/påse av svensktillverkad exklusiv bomullstrikå,  
   100% ekologisk  bomull. 

•  Idealisk som stödkrage vid lindrigare besvär.

Kontakta oss
www.eezyflow.com 
Tel. 08 636 50 30 

Se vårt erbjudande 

Ni finner omfattande lättläst information om snarkning och dess orsaker på vår 
hemsida. Även råd för egenvård av professionen och mycket mer.

1. 2.

3.

MADE IN EU

EEZYFLOW - ETT HANTVERK

®

Bättre sömn - Bättre liv!

Även på resan, 
anländ utvilad  
utan nackspärr
och muntorrhet. 

1FINAL_skärsmån_Annons_Wendelin_248x372mm_20190219.indd   1 2019-02-19   14:56
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www.jamshog.org

ÖPPET HUS!
Lördag 9 mars 

Måndag 11 mars

Allmän kurs | Socialpedagog
Fritidsledare | MinT Teater

Det ska va’ kul at  spela!

www.folkungar.se 

BOKA OSS TILL
DIN SKOLA!

RMA

Bredda din kompetens 
inom säkerhet!

Läs vår 2-åriga distansutbildning
Beredskaps och säkerhetssamordnare
som ger fördjupade kunskaper och de 

bästa förutsättningarna för att ytterligare 
utvecklas i en karriär inom säkerhetsbranschen.

SNABBFAKTA
2-årig distansutbildning - 50% - 200 YH-poäng

Sex fysiska träffar/läsår i Göteborg
CSN berättigad - inga utbildningsavgifter

Kursstart september 2019 - Sista ansökningsdatum 1 Maj

YH - Utbildningen ger en fördjupad
kompetens inom:

- Beredskapsplanering
- Informationssäkerhet

- Krishantering
- Riskhantering

- Samhällssäkerhet - inklusive säkerhetsskydd
- Skydd mot olyckor

Läs mer och ansök på rmakademin.se

RISK MANAGEMENT AKADEMIN
Bakom Riskmanagement Akademin står 

Svenska Ledargruppen - helhetsleverantör inom Arbetsmiljö,
Säkerhet och Krisberedskap sedan 2005.



Gör din grej.
Utbildning inom design och produkt-
utveckling i Borås och Åre. Ansök idag på
www.nordiskatextilakademin.se.
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• Drifttekniker Kraft & Värme 2 år

• Driftingenjör Elkraft 2 år distans

• Ingenjör VVS och energi med 3D CAD-,  
BIM- och solenergikompetens 2,25 år

• Kyl- & Värmepumpstekniker 1,5 år distans

• Montageledare Solel 0,5 år distans

• Underhållstekniker inom  
processindustri 2 år distans

Vi har Yrkeshögskoleutbildningar där nästan alla får jobb 
efter examen! Läs mer om våra utbildnigar redan idag på 
www.hetautbildningar.se Yrkeshögskolan i Härnösand. 

Utbildningsstart efter sommaren.

SOM GER JOBB. 

SÖK NU!

UTBILDNINGAR 

www.hetautbildningar.se

Bli ämneslärare på Konstfack        
i Bild/Slöjd/Media/Design 
Välj inriktning mot grundskolan åk 7- 9 
eller inriktning mot gymnasiet.
Ansök senast 15 april 2019

Läs mer: www.konstfack.se
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13.00-13.05 Introduktion till 
konferensdagen, Per Nilsson, rektor GIH

13.05-13.20 Hälsopedagogernas 
yrkesutveckling, Staffan Hultgren, 
grundare till GIH:s hälsopedagogprogram 
på 90-talet

13.20-13.30 Friskare och gladare 
seniorer – förebyggande och 
hälsofrämjande arbete i Solna, Evelina 
Danielsson, hälsopedagog, projektledare 
Solna stad

13.30-13.40 Det strategiska värdet att 
arbeta förebyggande, inklusive för dig 
som hälsopedagog, Erik Hemmingsson, 
hälsopedagog, docent, lektor GIH, 
författare

13.40-13.50 Träning och stödverksamhet 
för patienter med psykisk ohälsa + 
organisation av hälsoarbete på en 
psykiatrisk mottagning, Vladimir Savecs 
& Cecilia Brolund, hälsopedagoger, 
Upplands Väsbys psykiatriska mottagn.

13.50-14.00 Undervisning i 
hälsoarbete på företag & verktyg 
för beteendeförändring inom GIH:s 
hälsopedagogprogram, Victoria Blom, 
leg psykolog, med dr, lektor GIH

14.00-14.10 Erfarenhet som 
folkhälsoplanerare inom kommun, 
landsting och statlig nivå, 
Karin Hägglund, hälsopedagog, 
magisterexamen i hälsofrämjande arbete, 
folkhälsoplanerare  

14.10-14.20 Hälsopedagogen som 
personlig tränare, Kristjan Oddsson, 
leg naprapat, idr lär, högskoleadjunkt i 
träningslära & humanbiologi GIH

14.20-14.30 En hälsopedagogs 
erfarenheter av arbete som personlig 
tränare, Benjamin Langels tränare, Friskis 
& Svettis Sickla & Kristina Larsson, 
hälsopedagog, projektassistent GIH

14.30-14.40 Hälsofrämjande insatser 
inom psykiatrin, inklusive mångkulturella 
aspekter, Karin Sundin, hälsopedagog, 
Praktikertjänst Psykiatri Rinkeby

14.40-14.50 Prevention NU för 
en hälsosam och hållbar framtid – 
hälsopedagogernas roll i detta, Elin 
Ekblom Bak, hälsopedagog, med dr, 
lektor GIH 

14.50-15.00 Fri träning för seniorer, 
GIHs Lotsmottagning samt Fysisk 
aktivitet på recept – FaR – för psykisk 
ohälsa inom landstinget, Sara Peterson & 
Cassandra Spoonberg, hälsopedagoger, 
Uppladdningen

15.00-15.10 Hälsopedagogernas roll 
för fysisk aktivitet i samband med 
hjärtkärlsjukdom, Örjan Ekblom, fysiolog, 
lektor, docent GIH

15.10-15.20 Undervisning i fysiologi 
och projekt med folkhälsoperspektiv 
vid GIH:s hälsopedagogprogram, Maria 
Fernström, biomedicinsk analytiker, med 
dr, lektor GIH

15.20-15.30 Hälsofrämjande insatser 
för seniorer, Cecilia From, projektledare, 
civilekonom, folkhälsovetare, Lidingö 

15.30-15.40 Hälsopedagogutbildning på 
GIH, inkl. undervisning om folksjukdomar 
& projekt med fysisk aktivitet, Eva 
Andersson, leg läk, idr lär, docent, lektor GIH

15.40-15.50 Hälsomottagningsarbete 
inom landstinget och företagshälsovård 
samt verksamhetsutveckling för 
att minska sjukfrånvaro i offentlig 
sektor, Malin Berggren, hälsopedagog, 
folkhälsovetare, Suntarbetsliv

15.50-16.00 Hälsopedagogarbete 
inom privat företag, Jenny Nystedt, 
hälsopedagog, projektledare Twitch 
Health Capital

Alla är välkomna att delta strax innan konferensen i ett gemensamt enkelt och roligt gympapass för alla 
kl 11.45-12.45 i gymnastiksal 2 (lokalen direkt till vänster, efter att ha gått in via den mindre GIH-entrén).  

Gymnastik- & idrottshögskolan

Läs mer på: www.gih.se

I gymnastiksal 1 (gs1 = lokalen intill aulan) finns möjlighet till att samtala med olika hälsopedagoger & 
studenter samt utföra enkla hälsotester av t.ex. kondition kl 13.00-16.00 (parallellt med föredragen). 

FÖRETAGSPRESENTATION

HÄLSOPEDAGOGKONFERENS – 
ETT INITIATIV FÖR EN HÄLSOSAM 

OCH HÅLLBAR FRAMTID
     När: Fre 22 mars kl 13.00-16.00 (kostnadsfritt, ingen föranmälan)

    Var: Aulan på Gymnastik- & idrottshögskolan (GIH), Lidingövägen. 1, T-banestation Stadion

SCHEMA

Vad innebär det att vara hälsopedagog? En hälsopedagogs uppgift är att öka 
hälsa och förebygga ohälsa. Hälsopedagoger kan ha olika yrkesverksamheter 

från motiverande samtal, personliga tränare till att leda fysisk aktivitet och övrigt 
hälsoarbete. Hälsopedagoger kan få jobb inom träningscenter, företag, kommuner, 

landsting och staten. De kan t.ex. arbeta med insatser för skilda målgrupper, som 
friska, äldre, de med missbruksproblematik och psykisk sjukdom.
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Högstadieskolan Kottla är en av sex Futu-
raskolor i Stockholm och har 300 elever i 
årskurserna 7-9. Futuraskolorna följer den 
svenska läroplanen tillsammans med ett 
starkt internationellt fokus.

– Undervisningen sker på svenska och 
engelska och jag tror att tvåspråkigheten är 
en stark anledning till varför man väljer en av 
våra friskolor, säger Chris Mockrish.

Med ett internationellt perspektiv baseras 
undervisningen på modern forskning och 
använder sig av de internationella program-
men ”International Primary Curriculum” 
samt ”International Middle Years Curricu-
lum”. Utbildningen erbjuder en kombination 
av akademiskt, personligt och internationellt 
lärande som ger eleverna de verktyg de behö-
ver för att möta en framtida föränderlig värld.

– Vi utgår från var eleven står idag och stöttar 
dom framåt. Vi lägger stor vikt vid att skapa 
en miljö där alla våra elever kan utvecklas, 
må bra och stå akademiskt starka så att de är 
redo för vidare studier.

Skolan erbjuder dels extra timmar i eng-
elska, dels sker undervisning i vissa ämnen 
på engelska.

– Svenska är av förklarliga skäl på svens-
ka, säger Chris med ett leende och fortsätter, 
SO är också på svenska. Matte och NO är på 
engelska. När det gäller bild, musik och slöjd 
så kan det variera.

Arbetsmiljön är som, Chris påpekar, 

minst lika viktig för att eleverna ska kunna 
uppnå sina mål.

– Vi arbetar aktivt för att skapa en lugn 
och positiv miljö, med lagom stora klasser. 
Respekt är ett nyckelord, hos oss precis som 
det är på andra skolor. Jag tror att det tillsam-
mans med att vi alla arbetar för att hålla ett 
öppet sinne är otroligt viktigt. Våra ungdo-
mar måste i första hand lära känna sig själva, 
det är en grundsten som gör det möjligt att 
vara internationell och öppen för annat i värl-
den, säger Chris.

Hur mycket hinner du som rektor träffa 
eleverna på skolan?
– Är jag inte i möte så rör jag mig ute på 
skolan, jag gör mina "walk about" och tit-
tar in i klassrummen. Man får ganska myck-
et information bara genom att vandra runt 
och lyssna. Vi måste alla vara närvarande, 
både jag och lärarna fungerar ju som före-
bilder. Bekymmer och problem kan ju dyka 
upp överallt, det viktiga är hur man proaktivt 
arbetar för att lösa dom. 

Skolans värdegrund kallas PER och står 
för Progressivitet, Energi och Respekt, vär-
deringar som ska genomsyra allt arbete på 
skolan både i stort och smått.

– Vi vill skapa glädje. För att känna lust 
inför lärandet behöver eleverna först lära sig 
att lära. När de har lärt sig det blir skolarbetet 
mycket roligare.

Det här ligger också till grund för många 

av de årliga aktiviteter som genomförs på 
skolan, som bland annat Kemins dag, FN-
dagen, Hälsodagen, Barnrättsveckan, Nobel-
dagen, Pi-dagen och Futuraskolan Internatio-
nal Olympics.

– Det här aktiviteter som vi tror kan ge lite 
mer syre och bränsle när inspirationen tryter.

Under förra året så fokuserade Futuraskolan 
bland annat på att rekrytera nya lärare.

–Vi har varit lyckligt lottade. I vår rekry-
teringsprocess så har vi hittat erfarna och rik-
tigt duktiga lärare. Deras arbete och ledar-
skap är ju trots allt det som har störst effekt 
på våra elevers utbildning, säger Chris.

FÖRETAGSPRESENTATION

"VI GER VÅRA ELEVER
ETT FÖRSPRÅNG I LIVET"

En del av 

Futurskolans mål 

är att fungera som 

en språngbräda 

för unga framtida 

världsmedborgare.

– Vår internationella 

profil lockar många 

till våra skolor, säger 

Chris Mockrish, 

rektor på Futura 

International Kottla.

Chris Mockrish, rektor på 
Futura International Kottla

HÄR FINNS FUTURASKOLAN 
INTERNATIONAL:

Lidingö: 
Futuraskolan International Gåshaga
Futuraskolan International Kottla
Sollentuna:
Futuraskolan International Hertig Karl
Futuraskolan International Rådan
Täby:
Futuraskolan International Bergtorp
Stockholm:
Futuraskolan International School 
of Stockholm

Futura international har även åtta 
förskolor i Danderyd, Lindingö, 
Sollentuna, Stockholm och Täby.



HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN WENDELIN MEDIAANNONS

31

Vi utbildar för en  
grönare samhällsutveckling
Med hållbarhet i fokus samtidigt som transporter med människor och varor 
ständigt ökar, krävs satsningar på innovation och utbildning inom infrastruktur.

På Trafikverksskolan har vi utbildat människor inom väg och järnväg i snart  
60 år. Tillsammans med engagerade och kunniga medarbetare och samarbets-
partner fortsätter vi att utveckla människor som dig, för ett grönare, säkrare 
och tryggare resande in i framtiden. 

www.trafikverksskolan.se

PerSonal
kills

Längd: 350 YH-poäng (1,5 år)  
Utbildningsstart: 26/8  
CSN-godkänd
Ansök på: personalskills.se

Jobbgaranti efter avslutad utbildning

Coolaste yrket i  
hetaste branschen

Utbilda dig till  Kyl- och värmepumptekniker  
i Helsingborg, Göteborg eller Stockholm! 

Ansök senast19/5!

VÅRA UTBILDNINGAR ÄR KOSTNADSFRIA OCH CSN-BERÄTTIGADE

WWW.THEGAMEASSEMBLY.COM

Vill du bli framtidens 
spelutvecklare? 

The Game Assembly är en 
yrkeshögskola som erbjuder 
praktiska och kreativa 
YH-utbildningar där du 
blir redo för en karriär i 
spelbranschen.

Ansök nu för start i höst!

UTBILDNINGAR
Leveldesigner
Spelanimation
Spelgraf iker
Spelprogrammerare
Technical artist

VI FINNS I
Malmö
Stockholm
Umeå
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DJUR NATUR HÄLSA 2019

1-2 april 2019, Stockholm

Arrangörer:

Djurens och naturens betydelse för vår hälsa börjar uppmärksammas allt mer. 
Vad ska till för att djur och natur ska bli en resurs inom exempelvis vård och 
skola? Evidens finns - nu är det dags att ta nästa steg! 

Programmet bjuder på två intressanta dagar för dig som ansvarar för och/eller 
arbetar med hälsofrågor och vill vara med och ta fram nya lösningar inom skola, 
vård och omsorg.

Konferensen arrangeras av Sveriges lantbruksuniversitet genom framtids-
plattformen SLU Framtidens djur, natur och hälsa.

För mer information & anmälan: www.djurnaturhalsa2019.se

Låt oss lyfta och diskutera dessa frågor tillsammans!

Välkommen till en 2-dagarskonferens med fokus på djur 
och natur som resurs för framtidens folkhälsa!

Allmän kurs 1-4 år
Creative Dance Collaboration and Practice 1 år

E-sport 1-2 år
Hundtränare 1 termin 

Förberedande polis och kriminalvårdsutbildning 1 år
Musiklinjen 1-2 år

Socialpedagog yrkesutbildning 2 år
Sommarkurser och Distanskurser

Läs mer! www.sommenbygdensfolkhogskola.se
Har du frågor? info@sommenbygdensfolkhogskola.se

Vilken kurs vill Du gå?

Sommenbygdens Folkhögskola, Ydrevägen 13, 57335 Tranås
Tel: 0140-65960

DRÖMMER DU 
OM ATT BLI POLIS? 
Sök till Polisförberedande utbildning på Framnäs folkhögskola i Piteå 
och maximera dina chanser att komma in på Polishögskolan. framnas.nu



SKALL NI ANSTÄLLA
NYA SÄLJARE?

KORTA TIDEN FRÅN ANSTÄLLNING TILL 
FÖRSTA AFFÄR MED SALES ONBOARDNING 
Det kan kosta 900.000, 600,000 eller 300,000 innan din nya säljare 
har fått sin första affär. Ladda ner vår sales onbordning guide via
QR-koden och ta del av konkreta tips för hur säljaren kommer 
igång och bidrar snabbare.

Kombinera e-post med LinkedIn, telefon samt några andra sätt

S A L E S M A K E O V E R . S E



Kursportalen är öppen dygnet runt så att du kan studera när du har tid och lust.

Digitala
Yrkesutbildningar 

och kurser

Digitala
Yrkesutbildningar 

och kurser

Har du en kurs som du vill göra digital?
Academy Online är ett förlag för digitala yrkesutbildningar och kurser. 
Vi samarbetar med författare dvs de som skapat de olika kurserna. 

Vi kan hjälpa dig med att filma och skärminspela kursen och ta hand om allt 
runt omkring dvs produktion, marknadsföring, försäljning och administration. 
Hör av dig så berättar jag mer om hur upplägget ser ut. Ring mig på 
0768-632618 eller hör av dig via hemsidan.

I Kursportalen hittar du: Filmer, skärminspelningar från föreläsningar, stillbilder, övningsuppgifter, 
inlämningsuppgifter, chatfunktion, support via mail, chat eller telefon, diplom eller certifikat efter examen.

• Inredningsark i tek t
• Sommel ier
• Make -up ar t i s t
• Ent reprenöru tb i ldn ing
• Ekonomiu tb i ldn ingar
• Jur idiku tb i ldn ingar
• Socia la  medier
• För fa t taru tb i ldn ing
• Modedes ign
• Feng Shui

Vi erbjuder ett 40-tal utbildningar bl a:

Läs hur du vill
med t ex :
• Stationär dator
• Laptop
• Läsplatta
• Smartphone

VD & Utbildningsansvarig
Peter Thuresson

Studera när du vill!

Studera var du vill! Studera hur du vill!
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Under föreläsningen delar även Emanuel 
med sig om hur det kan gå till när man blir 
utbränd. Detta görs för att ge en tankeställa-
re samt de nödvändiga verktygen som krävs 
för att hantera samt förebygga både utbränd-
het och stress. I kombination med Emanuels 
personliga erfarenheter hjälper föreläsningen 
till för att ge ökad motivation och möjligheten 
att göra de justeringar som krävs för att kunna 
både leverera höga resultat och samtidigt må 
bra. Mycket av det som ligger bakom utbränd-
het och stress handlar om förhållningssätt till 
prioriteringar, sund egoism, ”låtsasstress” och 
återhämtning.

Alla mår bra av att prestera, men ibland kan 
det i för stor utsträckning gå ut över hälsan 
- vilket i sin tur leder till att även hälsan blir 
lidande. Man kan även se det ur arbetsgiva-
rens synvinkel när medarbetare blir utbrända 
och inte kan leverera - vilket blir en dyr kost-
nad även för dem.

Därför är det viktigt att jobba förebyggan-
de och det är Emanuel Nilsson expert på!

FÖRETAGSPRESENTATION

”MITT FOKUS ÄR ATT PRESTERA 
OCH SAMTIDIGT MÅ BRA!”

Emanuel Nilsson är en föreläsare riktar sig till 

högpresterande människor både på arbetet och 

privatlivet. Men i dagens samhälle är många utsatta 

för både stress och höga krav från olika håll, därför är 

Emanuels föreläsning givande även för de som kanske 

inte kallar sig själv högpresterande i dagsläget.

DELAR UR FÖRELÄSNINGEN:

-Min erfarenhet
-Sund egoism
-Prioriteringar
-Låtsasstress
-Återhämtning

Bland referenserna finns stora bolag 
med ännu större lovord efter många 
lyckade föreläsningar.
Här hittar vi bolag som MTG-
Gruppen/TV3, ITAB, Karolinska 
Institutet, Danske Bank, Proffice, 
EMAX, Willa Nordic, Västanhem, Ung 
Företagsamhet Sverige, Comcenter, 
Erik Dahlbergsgymnasiet.

www.emanuelnilsson.se
För mer information, besök:
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Boka vårens utbildning!  
Ekonomiassistent, start 4/3
Löneadministratör, start 4/3 

HR-assistent, start 6/3
IATA Resekonsult, start 2/4

Kurser & certifieringsutbildningar inom 
Ekonomi, Juridik, HR & Research 

Studera online, i klassrum, på dag- och kvällstid  
eller kanske blended learning? 

 
Boka nu på phi.se

www.phi.se
010-157 64 34

93% av de som pluggar hos oss får inte bara jobb 
efter examen, de får jobb inom det område de är ut-
bildade för. Det beror bl.a. på att utbildningarna är 
framtagna i nära samarbete med arbetslivet.

Vad vill du bli?

 

SÖK IDAG, börja plugga i höst!

FÖRETAGEN BEHÖVER DIG!

tucsweden.se
Stockholm • Linköping • Jönköping • Tranås 

Motala • Lidköping • distans

• Apotekstekniker
• Arbetsledare, måltidssevice
• Behandlingspedagog
• Digital marknadskommunikatör
• E-Commerce Manager
• Elkonstruktör
• Energiingenjör
• Fastighetsförvaltare
• Fastighetsingenjör
• Företagssäljare
• IT-säkerhetstekniker
• Logistiker
• Lönespecialist

• Medicinsk fotterapeut 
• Offentlig upphandlare/inköpare
• Redovisningsekonom
• Soleltekniker
• Strategisk inköpare/upphandlare
• Stödpedagog
• Systemutvecklare .net
• Tandsköterska
• Tullspecialist
• USK psykiatri eller demensvård
• Urmakare
• VVS-ingenjör

Effektiv styrning är en plattform för lärande om styrning 
av offentlig sektor. 
Vår utgångspunkt är helhetssyn, dvs. hur vi kan åtgärda 
systemfel och därmed få en effektivare verksamhet. 
 Vi erbjuder statliga myndigheter, kommuner och 
regioner:

- Utbildningar – öppna och anpassade
- Nätverksträffar
- Konsultstöd "Tack för en fantastisk utbildning!    

 Den känns helt rätt i tiden och är 
mycket inspirerande! Det är en av 
de bästa utbildningar jag gått." 

Verksamhetsutvecklare Region Skåne, dec 2018

   www.effektivstyrning.se

På vår hemsida kan du också varje månad läsa ”Tankar om styrning” 
samt beställa vår bok ”Vad är problemet? Om effektiv styrning av 
offentlig sektor”. (Stigendal, L. 2018) 

Sagt om boken: ”En rik kunskaps- och inspirationskälla 
om hur styrningen av offentlig sektor utvecklats, var vi hamnat och 
vilken riktning vi behöver gå”

Effektiv styrning drivs av Siv Liedholm och Lars Stigendal i samarbete 
med både forskare och praktiker med stor erfarenhet av utveckling av 
offentliga verksamheter. Läs mer på:
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Riksförbundet för Social och mental hälsa, RSMH
- Ger stöd och gemenskap

- Driver intressepolitik

- Sprider kunskap.Beställ 
  utbildning av oss.

RSMH har 7000 medlemmar i mer än 100 lokalföreningar över hela landet.

- Ger ut Revansch! - en tidning 
  om psykisk ohälsa. Prenumerera
  på Revansch.

- Genomför brukarstyrd 
  brukarrevision. Beställ 
  brukarrevision av oss.

- Driver flera utvecklingsprojekt
  bland annat ESF och med medel
  från Arvsfonden.

”Gemenskap ger kamratstöd” är ett treårigt projekt där RSMH och Sveriges Ensamkommande Förening.SEF samarbetar. 
Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden. Vi utgår från kamratstödsmodellen som vi utvecklar för ensamkommandes
behov och förutsättningar. 
Om ni är intresserade av våra projekt eller RSMH:s verksamhet går det bra att kontakta oss på
08-12 00 80 40 eller på Epost: rsmh@rsmh.se Titta in på vår hemsida på www.rsmh.se

Trafiksäkerhetsutbildning för företag
FRÅN PITEÅ I NORR TILL NIGERIA I SÖDER
Antalet omkomna som färdats i personbil ökar i Sverige 
och är nu uppe på den högsta nivån sen 2009. Många av 
dom som omkommer i trafikolyckor gör det dessutom 
under arbetstid eller på väg till och från arbetet. 

Att låta företagets förare genomföra en trafiksäkerhet-
sutbildning är ett nödvändigt steg för att nå en säker 
arbetsmiljö. Vi hjälper er gärna med marknadens bästa 
utbildningar och uppföljningsverktyg.

På godkända trafiksäkerhetsanläggningar kan 
vi garantera en utbildning av högsta kvalitet 
med er nöjdhet i fokus. Vi kan även skräddarsy 
leveranser på önskad leveransplats och har inga 
geografiska begränsningar om ni har anställda 
utspridda över världen.

Mer information och övrigt utbud hittar ni på: www.safeatwork.nu
Kontakta oss gärna för ett kostandfritt förslag redan idag: info@safeatwork.nu, +46 8 622 87 00
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SÅ TRÄNAS PERSONAL FÖR TUFFA 
SITUATIONER - 
MED IMPROVISERAD TEATER
Serveringspersonalen på hotellet övar 
på att presentera restaurangens nya 
meny och koncept med hjälp av skå-
despelare från Stockholms Improvisa-
tionsteater. Personalen får också testa 
hur det är att under stor stress hantera 
krävande kunder, samtidigt som man 
värnar om alla gästers trivsel. Det är 
andra gången gruppen tränar med 
skådespelarna, och de börjar dagen 
med att värma upp med hjälp av 
lekfulla samarbetsövningar.
   -Deltagarna får göra i stället för att 
bara prata, berättar skådespelaren He-
lena Lindegren. De kan testa, göra fel 
och gå för långt. Här spelar resultatet 
ingen roll, det är som ett forsknings-
laboratorium. Sedan diskuterar vi till-
sammans vad man kan göra i liknande 
situationer i verkligheten. 
   Efter några inledande ord av 
hotelldirektören Johan Sund, får 
deltagarna, inklusive honom själv och 
restaurangchefen Sandra Le Pierre, 
värma upp på golvet med hjälp av ett 
antal samarbets- och kommunika-
tionsövningar. Syftet är att deltagarna 
ska slappna av, vara i nuet och hitta 
ett gemensamt fokus. Varje övning 
uppmuntrar deltagarna att våga testa 
nya saker samt öva sig i insikten att 
det är samarbetet som är viktigt här, 
inte resultatet i sig. 
   Det blir mycket spring och mycket 
skratt, när alla i gruppen har som mål 
att öppna upp för spontanitet och 
historieberättande. Deltagarna får 
sedan öva på att presentera restau-
rangens nya meny för skådespelarna, 
som agerar gäster. 
   Serveringspersonalen får testa 
många olika situationer och sinnes-
stämningar och de får positiv feed-
back av Le Pierre och Sund efter varje 
dialog. Serveringspersonalen lämnar 
själva förslag på sådant de vill öva sig 

att bli bättre på, exempelvis hur de
ska hantera besökare som dricker för 
mycket, som tror att de äger stället, 
eller tafsar.
   Skådespelarna från Stockholms Im-
provisationsteater är engagerade i sina 
roller. När skådespelare Janne Berg 
visar ilska och griper tag i kavajen på 
hovmästaren, så klarar den anställde 
det lugnt och fint trots att han blir 
överraskad av situationen.
   - Det är viktigt att alla vet spelreg-
lerna i restaurangen, hur man ska 
agera själv som anställd, hur vi ska 
vara mot varandra som kollegor samt 
vilket ansvar vi har mot våra gäster. 
Vad ska jag tänka på? konstaterar 
restaurangchefen. 
   Avslutningsvis får deltagarna disku-
tera i mindre grupper hur man bör 
vara på arbetsplatsen. Det blir samtal 
om värderingar som att vara flexibel, 
ärlig och prestigelös, samt inspirera 
och hjälpa varandra för att skapa 
stämning och få gästerna att trivas. 
   - Det är svårt att bli bättre om inte 
någon knuffar en lite. Man måste ut 
på banan och testa själv, konstaterar 
Johan Sund. 
   - Vi sätter inte ett manus i händer-
na på deltagarna, de får verktygen 
och möjligheten att öva tillsammans 
i stället, fyller Sandra Le Pierre i. Det 
här är en jättebra aktivitet för att 
stärka banden mellan medarbetarna, 
de får göra något annorlunda, men 
det handlar om det de arbetar med 
varje dag.

Fakta om Stockholms Im-
provisationsteater 
•  Vi är Sveriges äldsta och största 
improvisationsteater 
•  Vi har 30 års erfarenhet av team - 
och ledarutbildning för företag,myn-
digheter och organisationer
 •  Vi genomför över 100 uppdrag per 
år. Detta inkluderar workshops, case, 
rollspel och underhållning
•  Vi har Sveriges största kursverksam-
het inom improvisationsteater med 
900 kursplatser per år
•  Vi spelar Den Improviserade Schla-
gerfestivalen för 23:e året i rad!

Workshop 
Under en workshop får deltagarna 
själva prova på improvisationsövning-
ar som utgår ifrån lek och improvi-
sation som sedan i den avslutande 
utvärderingen av workshopen blir 
intellektuella förtydliganden, egna 
upplevelser och insikter. Vanliga 
teman är innovation, kommunikation 
och ledarskap.

Case 
Case behandlar dilemman eller
utmanande situationer som delta 
garna ställs inför på sin arbetsplats. 
Med hjälp av case inventerar man 
den kunskap som finns i gruppen 
samt skapar möjligheter att föränd-
ra invanda mönster. Vi skapar case 
tillsammans med uppdragsgivaren där 
konkreta situationer lyfts fram och 
belyser ämnet i fråga. Vanliga teman 
är arbetsmiljö, bemötande, företags-
kultur och värderingar.

Underhållning 
Vi skräddarsyr föreställningar med 
kundens arbetsplats som inspiration. 
Improvisatörerna skildrar med värme 
och humor arbetsplatsen och det 
tema som ska belysa just vid detta 
tillfälle. 

- Det är skönt för personalen att få 
träna på olika situationer i en trygg 
miljö, och dessutom få andras per-
spektiv på hur man kan göra, säger 
Johan Sund, general manager Elite 
Hotel Marina Tower.

Läs gärna mer på www.impro.a.se  
Kontakta oss gärna via: info@impro.a.se 
eller  08-30 62 42 



WWW.VARGARD.SE
08 748 77 00 • INFO@VARGARD.SE

Vår Gård är en dynamisk och levande mötesplats intill 
Baggensfjärdens glittrande vatten. Här fi nns en stark historia som 

sträcker sig drygt 100 år tillbaka i tiden då industrimagnaterna Thiel 
och Wallenberg byggde de vackra gamla husen. 

Några årtionden senare köptes villorna av Kooperativa Förbundet 
och Vår Gård blev hjärtat för KF:s utbildningsverksamhet. Eldsjälen 

Harald Elldin som var den förste ledaren lät människor ta del av 
estetik, konst och kultur jämsides med effektivitet och försäljning. 

Han menade att de skulle göra ett bättre jobb om de kände en 
mening, ett sammanhang och en koppling till historien. 

Mycket har hänt sedan dess och Vår Gård är nu en prisad modern 
mötesplats med gäster från när och fjärran, men arvet och kulturen 
lever kvar än idag. Med en värdegrund som lyhördhet, värme och 
engagemang efterlevs själen genom de människor man möter här. 

Tillsammans gör vi skillnad.

UPPLEV
VÅR GÅRD
EN HISTORISK MÖTESPLATS
20 MIN FRÅN SLUSSEN

BOKA HÄR!

https://www.vargard.se/konferens/?utm_source=svdbilaga&utm_medium=banner&utm_campaign=upplevvargardstor
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Lillsveds folkhögskola, i Stock-
holms skärgård på norra 
Värmdö, erbjuder dig som vill 
arbeta med hälsa, idrott, trä-
ning och äventyr ett roligt sätt 
att studera. Genom att fläta 
ihop träning och personlig 
utveckling med utbildning når 
vi mottot: ”Lillsved coachar 
för livet”!

Lillsved är intimt förknippat med 
idrott och hälsa. Nacka Skoglund 
och Gunnar Gren har laddat upp här, 
liksom Charlotte Kalla, Emil Jönsson 
och åtskilliga andra idrottsstjärnor. 
Och självaste prins Daniel har utbil-
dat sig till fritidsledare på Lillsveds 
idrottsfolkhögskola. 

Ledarskap inom hälsa, idrott 
och äventyr
Lillsveds idrottsfolkhögskola har 
profilen ledarskap inom hälsa, idrott 
och äventyr. Ägare/huvudman för 
verksamheten är Svenska Gymnastik-
förbundet, RF och SISU.
   Fysisk aktivitet och upplevelseba-
serat lärande genomsyrar lärandet, 
vilket gör att tiden på Lillsved blir 
omväxlande, rolig och aktiv för dig 
som studerar. Lillsved ligger i vackra 
omgivningar i Stockholms skärgård 
med skog, öar och hav.

Att läsa på folkhögskola
På en folkhögskoleutbildning får du 
uppleva undervisning på ett annat sätt 
än du kanske är van vid. Det är 

en form av vuxenutbildning för dig 
som vill komplettera din tidigare 
utbildning för att få allmän högskole-
behörighet, eller för dig som vill ha en 
rolig och utvecklande väg till arbets-
marknaden. På Lillsved finns det 
många tillfällen att träna och idrotta. 
Här finns tennisplaner, idrottsplats, 
spår för joggning, vandring och skid-
åkning, utegym, idrottshall, gruppträ-
ningslokaler, stort gym, spinningsal, 
bastu, m m. Skolans internat har plats 
för 75 elever, men det är också lätt 
att pendla de ca 50 minuterna från 
Stockholm.

Läs med CSN-stöd, träna 
och ha roligt
Alla utbildningar är CSN-berättigade 
på gymnasial nivå, vilket gör det lätt 
att finansiera studierna. 
Lillsveds folkhögskola kan erbjuda ro-
liga utbildningar för dig som brinner 
för idrott, friskvård och träning – och 
dessutom vill studera och få allmän 
högskolebehörighet. Genom personlig 
utveckling och en inspirerande om-
givning kan alla nå sina mål. Folk-
högskolan på Värmdö skapar en bra 
grogrund för studerande som älskar 
att röra på sig, och dessutom vill ta 
sina studier och framtid på allvar.

Högskoleförberedande ut-
bildningar, heltid
Väljer du om du söker ett alternativ 
till andra skolformer, behöver kom-
plettera eller bygga på tidigare studier 
och vill få allmän behörighet till 
högskola/universitet eller arbetsliv.

 Du kan välja mellan fyra inriktningar

- Kampsport
- Idrottsledare
- Personlig tränare
- Självledarskap

Yrkesutbildningar, heltid

Hälsocoach, lic personlig 
tränare och gruppträningsin-
struktör
Sveriges bredaste PT- utbildning

Högre utbildning skidlärare
Vi utbildar nästa generation skidlära-
re/snösportledare i samarbete med 
Svenska skidlärarförbundet

Lärarassistent
Arbeta med barn/ungdomar i skolan 
och gör skillnad med hälsa och 

Lillsved, en folkhögskola för alla som gillar 
hälsa, idrott, träning, kost, 
upplevelser och äventyr!

Yrkesutbildningar, deltid 
på distans

Hälsoinspiratör
För dig som vill vägleda träning och 
friskvård i företag och organisationer

Holistisk Coach
För dig som vill jobba med hela 
människan .

Lic personlig Tränare
Bli en kompetent PT i träning i 
branschen.
 
Entreprenör inom idrott och 
hälsa
Skapa ett framgångsrikt företagande 
inom branschen idrott och hälsa

Läs mer på: www.lillsved.se

LILLSVED
Coachar för livet



SVERIGES VIKTIGASTE LANDSLAG
Det började med ett intresse och en talang som ledde vidare till en yrkes-
utbildning. Och efter mycket träning och hårt arbete har de kvalificerat 
sig och vunnit inom sina respektive yrken. Laget är unikt. Alla med helt 
olika yrkes inriktningar, alla specialister inom sitt område. 

Nu ska de till Yrkes-VM i Kazan och representera det svenska 
Yrkeslandslaget – Sveriges viktigaste landslag. 

Genom yrkestävlingar som Yrkes-SM, EM och VM visar vi på den 
yrkesskicklighet som finns bland våra unga och de fördelar och 
karriärmöjligheter som en yrkesutbildning ger.

Läs mer på worldskills.se

»  FÖLJ YRKESLANDSLAGET @Yrkeslandslaget · #Ylaget
 worldskills.se/yrkeslandslaget 

Intresse och talang kan ta dig långt. Går du dessutom ett yrkes-
program på gymnasiet kan du välja mellan att börja jobba direkt 
efter skolan eller fortsätta studera. På alla yrkes program kan 
man nämligen, om man skulle vilja, välja att läsa kurser som ger 
grund läggande högskolebehörighet, det vill säga behörighet till 
olika universitets- och högskoleutbildningar. Läs mer om varför 
det är ett smart val att gå en yrkesutbildning på DinTalang.se

Snabbaste vägen till en 
spännande karriär med alla 
dörrar öppna mot framtiden

Konstruktören

Chauffören

Installatören

Administratören

Kreatören
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Vidareutbildning Manusförfattare för film och TV

Föreläsningar workshops samarbeten handledning praktik
Distansutbildning med träffar i Berlin Göteborg 
Köpenhamn Malmö Sunne Stockholm
 
Anordnare Alma Löv Education
Yrkeshögskoleutbildning tre terminer heltid
Utbildningen är avgiftsfri och studiemedelsberättigad
 
Kursstart i slutet av augusti
Ansök senast 15 mars

 “To make a Good film you need 

 three thingS: The SCRIPT, the SCRIPT  

 & the SCRIPT.” 
ALFRED HITCHCOCK

 Alma Manusutbildning 

Kontakta oss gärna
info@almamanusutbildning.com

 
www.almamanusutbildning.com

facebook.com/almamanusutbildning

SÄKRA FRAMTIDENS 
ENERGIFÖRSÖRJNING.
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BYGGA SVERIGES 
FETASTE LOWRIDER.
LUNCHA PÅ EN 
OLJEPLATTFORM.
SÄKRA FRAMTIDENS 
ENERGIFÖRSÖRJNING.

UTBILDNINGEN FÖR DIG SOM VILL
Läs mer om Yh-utbildningen på www.ith.se

Vilka yrken leder
utbildningen till?
• Provningstekniker
• Installationstekniker
• Underhållstekniker
• Styrsystemtekniker
• Utvecklingstekniker

Finns det jobb efter utbildningen?

hydraultekniker. Intresset från företag 
är stort efter de som tidigare gått ut-
bildningen och behovet förväntas öka 
på grund av stora pensionsavgångar.

För mer information om utbildningen besök gärna www.ith.se, 
ring oss på 0660-798 50 eller mejla ith@ith.se

TEKNIKUTBILDNING
SOM LEDER TILL ARBETE

HYDRAULTEKNIKER PÅ DISTANS

HYDRAULSYSTEMTEKNIKER

Behovet av hydraultekniker är stort. Vi erbjuder kostnadsfria 
utbildningar som matchar näringslivets behov av kompetens.

Distansutbildning på 6 månader med några träffar i Örnsköldsvik som ger 
teorin till certifiering till Montör, Underhållstekniker eller Konstruktör

Utbildning i Örnsköldsvik på 1,5 år som certifierar dig till Underhållstekniker 
och Montör. Utbildningen ger kunskap om både det hydrauliska, mekaniska 
Och elektiska systemen.

Innehåll: Hydraulik, underhållsteknik och modernt underhåll, 
Montageteknik, El och reglerteknik, Teknologi i Hydraulik, Montageteknik, 
Automation i Hydraulik, Produktkurs, Off Shore, Industri och Mobil.

Alla kurser finner ni beskrivna på www.ith.se

ITH
Sörbyvägen 1

891 61 Örnsköldsvik
www.ith.se

epost: ith@ith.se
telefon: 0660-798 50

Start 19 augusti 2019

Start 19 augusti 2019
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Vill du påverka människor, organisationer och sam-
hället? Då kan Kommunikatörsprogrammet vara rätt 
val. Du får vetenskapligt grundade kunskaper om språk 
och kommunikation och praktiska verktyg som gör dig 
redo för dagens och morgondagens kommunikativa 
utmaningar. Du blir en kommunikatör som går från idé 
till ord och handling.

Kommunikatörsprogrammet, 180 hp 
Sök senast 15 april. 

su.se/svefler/komp

Från idé till ord och handling

Institutionen för svenska  
och flerspråkighet
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Tel: 0470-76 37 00
www.grimslovsfolkhogskola.se

Ta chansen till den bästa tiden i ditt liv! 
Läs på Grimslövs folkhögskola i höst!

➥ Allmän kurs Grundkurs
➥ Allmän kurs Gymnasienivå

➥ Funktionsnedsättning i det nutida samhället (50% på distans)

➥ Bergs- & Forsguide – Internationell yrkesutbildning

➥ Hälsa/Friskvård – Hälsoutvecklare, massageterapeut och PT

➥ KHD – Konst/hantverk/design

➥ Safari & Vildmark – Internationell yrkesutbildning

➥ Turism & Äventyr 

S Ö K  O S S !

Förbättrar din hållning
och motverkar problem
i rygg och nacke.

För återförsäljare och information:

031-521895   www.starkevasten.se
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Några av våra utbildningar på Valjeviken:
•	 Massage-	och	spaterapeut,	1	år	
•	 Vård-	och	omsorgskurs	(undersköterska),	1,5	år	

•	 Allmän	kurs	–	motsvarande	grundskolenivå
•	 Allmän	kurs	–	motsvarande	gymnasienivå,	grundläggande	behörighet	till	högskola	

•	 Allmän	kurs	–	inriktning	musik	/hälsa	(endast	för	den	med	funktionsnedsättning)
•	 Allmän	kurs	–	inriktning	idrott	och	hälsa,	(endast	för	den	med	funktionsnedsättning)
•	 Idrott	och	hälsa	-	(endast	för	den	med	funktionsnedsättning)

Folkhögskolan, en andra chans.  
Läs in dina saknade behörigheter eller utbilda dig till ett yrke!

Sista ansökningsdag 

15 april!

Mer info på valjeviken.se. Här finner du också information om vårt internat. 

Din folkhögskola  
i Helsingborg

En profilkurs på Sundsgårdens folkhögskola ger  
dig utmaning och arbete inom flera områden. 

Yrkesutbildningar  
& Profilkurser

 www.sundsgarden.se

     Specialisera och fördjupa dig i ett intresse

     – Teater Teater på Turné eller Teater för dig med NPF-diagnos

     – Musik Klassisk, Kyrkomusik eller Jazzinriktning mm. 

     Utbilda dig till ett yrke
     – Assistent
     – Språk- och lärarassistent
     – Teaterpedagog

     Högskoleförberedande kurser

Det är din  
tid nu

Sök till Sundsgården!
Sundsgårdens folkhögskola   ·   Örbyvägen 10   ·   Helsingborg   ·   042-19 38 00  

info@sundsgarden.se   ·   www.sundsgarden.se   ·   @sundsgarden
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LÄS FRITIDSLEDARUTBILDNING 
NATURVETENSKAPLIGA BASÅR
DANS  SPRÅK  GLOBALA FRÅGOR 
OCH  ALLMÄNNA KURSER  HOS
FOLKHÖGSKOLAN HVILAN

Sök nu!

Folkhögskolan
Hvilan®

1868
ANNO www.hvilan.se 

...BILD

...DANS

...MUSIK

...SLÖJD

...TEATER

BLI LÄRARE I...
Sök via www.antagning.se från 15 mars till 15 april.
Mer information: www.hsm.gu.se
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Diplomerad controller
Utvecklingen går från renodlad ekonomistyrning mot en bredare verksam-
hetsstyrning, vilket ställer stora krav på bred kompetens.

Utbildningen omfattar 5 block på 
sammanlagt 10 dagar:
• Ekonomisk uppföljning och analys
• Ekonomiska kalkyler
• Styrmodeller
• Ekonomiska risker, Företagsvärdering, Presentation del 1
• Presentation del 2, Controllerns roll, Diplomering

Utbildningsstarter: 
Stockholm 21 maj
Göteborg 17 oktober
Stockholm 29 oktober

Anmälan och läs mer på:
www.taurusekonomi.se

Kontakta oss: silfonline@silf.se    08-752 16 80    www.silf.se

Kompetens-
utveckla dig

Silfs utbildningar  
innehåller allt du behöver för framgångsrikt logistik-  
och inköpsarbete – oavsett om du arbetar operativt,  
taktiskt eller strategiskt. 
Våra utbildningar  
är internationellt gångbara och finns anpassade för  
både privat och offentlig sektor. 
Silfs pedagogik  
grundar sig på tillämpad teori som du direkt omvandlar  
till praktisk handling i den egna organisationen.

– inom inköp, logistik,  
offentlig upphandling,  
affärsförhandling

Vi har utbildningen du behöver för att nå toppen inom ditt område

Silf_248x178_svd_1805.indd   1 2018-05-18   10:48





PÅ HANDELSHÖGSKOLAN 
KAN DU GÖRA KARRIÄR
AV D IN GREJ .

Handelshögskolans program Business & Economics och Retail 
Management ger dig den bästa grunden till en karriär inom  
det du brinner för.

Läs mer om hur din framtid kan se ut på hhs.se/handels2019


