
PERSONLIG UTVECKLING I GRUPP

Möt dig själv tillsammans med andra! Vad händer med mig i 
en grupp? Hur påverkar och påverkas jag? 

Dags att friska upp minnet från UGL och jobba med 
din personliga utveckling och fördjupa dina kunskaper 
om grupputveckling? Då är det här utbildningen för dig. 
Det spelar igen roll om du gick UGL nyligen eller för 
längesedan. Däremot är det ett förkunskaps krav att du 
har gjort det. 

Utbildningen sätter stort fokus på dig själv och 
fördjupar dina kunskaper om grupprocesser. Vad är 
dina styrkor och vad behöver du utveckla? Hur kan jag 
utforma en personlig handlingsplan?

Målgrupp
Alla som gått UGL oavsett när.

Vad får jag?
Du får ökad självinsikt om dina styrkor, vad du behöver utveckla och din roll i gruppsam-
manhang genom feedback, reflektioner och självinsiktsinstrument. Du får även fördjupad 
processmedvetenhet genom att träna att analysera, förstå och hantera grupprocesser.

Utbildningens omfattning
Utbildningen genomförs under 4 dagars internat på vår egen anläggning i Kungsängen.

Metoder och innehåll
Utbildningen är upplevelsebaserad och gruppdynamisk. Genom din aktiva medverkan, 
samarbetet med övriga deltagare och kursledningens ”guidning” får du jobba med frågor 
som ger dig:
» Fördjupad självinsikt
» Fördjupad processmedvetenhet
» Ökad kunskap om grupputveckling och din roll i denna

Personlig utveckling 
i grupp

TID
4 dagar

PRIS, TID, LOGI OCH PLATS
Se www.gallofsta.se/utbildning

Ur innehållet
»  Möte med dig själv
»  Självinsiktsinstrument
»  Personlig handlingsplan 

»  Feedback
»  Grupputveckling
»  Gruppteorier

Så här anmäler du dig
Du kan boka utbildningen 
på vår webb, skicka ett 
mejl eller kontakta oss 
på telefon. Du kan även 
chatta direkt via hemsidan 
med vår utbildningssam-
ordnare om du har några 
frågor. 

» gallofsta.se

» utbildning@gallofsta.se

» 08-581 795 02

Kontakta oss
Gällöfsta Perlan Ledarskap
196 92 Kungsängen
Tel 08-581 795 02
Fax 08-581 795 80
utbildning@gallofsta.se

www.gallofsta.se

Passar som
internutbildning


