Jag anmäler mig till följande kurs/-er 2016:
Ledarutveckling Steg 1
Malmö den 27 februari
samt tre timmar hemarbete
Sista anmälningsdag: 5 februari
Ledarutveckling Steg 1 +
Utomhuspedagogik/guide
Tyringe den 19+20 mars
Första dagen är en Ledarutveckling
steg 1 med tre timmars hemarbete
och dag två är en påbyggnadsdag
i utomhuspedagogik/guideteknik.
Du kan anmäla dig till en eller
båda dagarna, ange vilket under
rubriken ”övrig information”
Sista anmälningsdag: 26 februari
Ledarutveckling Steg 1
Ronneby den 24 april
samt tre timmar hemarbete
Sista anmälningsdag: 1 april

Ledarutveckling Steg 1
Tyringe den 30 sept - 1 oktober
Sista anmälningsdag: 9 september

Ledarutveckling Steg 2
Tyringe den 1-2 april
Sista anmälningsdag: 11 mars

Ledarutveckling Steg 1
Malmö den 15 oktober
samt tre timmar hemarbete
Sista anmälningsdag: 23 september

Ledarutveckling Steg 2
Tyringe den 28-29 oktober
Sista anmälningsdag: 7 oktober

Ledarutveckling Steg 1
Kristianstad den 22 oktober
samt tre timmars hemarbete
Sista anmälningsdag: 30 september
Ledarutveckling Steg 1
på lättare svenska
Hässleholm den 12 november
samt tre timmar hemarbete
Sista anmälningsdag: 21 oktober

Ledarutveckling Steg 3
Tyringe den 29-30 april
Sista anmälningsdag: 8 april
Ledarutveckling Steg 3
Tyringe den 25-26 november
Sista anmälningsdag: 4 november
Ledarforum
Tema: ”Coachande ledarskap”
Tyringe den 27-28 maj
Sista anmälningsdag: 6 maj

Studiefrämjandets distrikt i Skåne och Blekinge

Hagtornsgatan 2 • Box 2003 • 281 02 HÄSSLEHOLM • Tfn 0451-140 90 • 1199@studieframjandet.se
Studiefrämjandet Malmö
Ystadsgatan 53 • Box 10056 • 200 43 MALMÖ • Tfn 040-10 87 80 • malmo@studieframjandet.se

Kontinentgatan 2 • 231 42 TRELLEBORG • Tfn 0410-188 80 • trelleborg@studieframjandet.se
Lilla Västergatan 30 • 271 35 YSTAD • Tfn 0411-130 82 • ystad@studieframjandet.se
Ängelholmsvägen 9 • Box 78 • 264 21 KLIPPAN • Tfn 0708-17 73 01 • klippan@studieframjandet.se

Studiefrämjandet MittSkåne

Fabriksgatan 2A • Box 195 • 221 00 LUND • Tfn 046-211 77 50 • lund@studieframjandet.se
Väpnaregatan 6 • 281 50 HÄSSLEHOLM • Tfn 046-211 77 50 • hassleholm@studieframjandet.se
Studiefrämjandet i Västra Skåne

Järnvägsgatan 41 • 252 25 HELSINGBORG • Tfn 042-14 90 70 • helsingborg@studieframjandet.se
Studiefrämjandet SydOst

V Storgatan 51 H • Box 263 • 291 23 KRISTIANSTAD • Tfn 044-100 150 • kristianstad@studieframjandet.se
V Torggatan 1 • 372 30 RONNEBY • Tfn 0457-146 89 • ronneby@studieframjandet.se
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Ledarutveckling i Skåne och Blekinge 2016
Vi kan erbjuda dig hela
ledarutvecklingsprogrammet!

Hos oss kan du gå alla tre stegen i Studiefrämjandets ledarutvecklingsprogram. I år erbjuder vi
också en L1 med utomhuspedagogik/guideteknik
samt en L1 på lättare svenska. För att främja det
livslånga lärandet erbjuder vi dessutom ett nytt
Ledarforum varje vår. Utbildningarna riktar sig till
aktiva ledare och förtroendevalda hos Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer,
föreningar och fria grupper. Innan du anmäler
dig måste du ha fått eller se till att få en Ledarintroduktion av din lokala handläggare.

Ledarforum

Detta är ett seminarium för dig som deltagit i
grundutbildningen. Syftet är att ge dig inspiration i ditt fortsatta arbete som ledare.
Här får du träffa andra ledare för att, under spännande former, utbyta erfarenheter och utveckla
nya idéer. Ledarforum kan du delta i hur många
gånger som helst eftersom det är olika teman
varje år, men förtur ges till dem som tidigare ej
deltagit. 2016 är temat ”Coachande ledarskap”.

Tider

Ledarutvecklingskurserna genomförs antingen
under fredag – lördag med internat eller lördag
alternativt söndag utan internat, men då med
3 timmars förberedelsearbete hemma. Vid
internatkurserna samlas vi kl 16.00 på fredagen
(middag 16.30 och kursstart 17.30) och avslutar
kl 16.00 på lördagen. Endagarskurserna varar
från klockan 09.00 till 16.30.

Kursgård

Våra internatkurser genomförs på Tyringe Kurhotell, 12 km väst om Hässleholm. Hit är det lätt
att ta sig med tåg och hotellet ligger endast 400

meter från stationen. Endagarskurserna håller vi
i Studiefrämjandets egna lokaler.

Kost

Som en del i Studiefrämjandets arbete med hållbar utveckling har vi valt att servera vegetarisk
mat som standard vid alla måltider. Vår målsättning är också att all mat ska vara ekologisk.
Om du har övriga behov när det gäller mat så
anger du det i samband med anmälan.

Kostnad

Studiefrämjandet står för din avgift (c:a 1.800:-),
men vill du ha enkelrum eller ha med hund, får
du själv betala mellanskillnaden mot dubbelrumspriset (ca 300 kr). I så fall ber vi dig meddela
oss i god tid. Vi bekostar även din resa till och
från kursen om du reser med kollektivtrafik och
kostnaden överstiger 50 kr. Kör du bil så utgår ett
mindre resebidrag som höjs i takt med att ni är fler
som samåker i bilen.

Anmälan

Du kan anmäla dig på www.cirkeln.nu, baksidans talong, per telefon eller via e-post till
Studiefrämjandet. Efter sista anmälningsdag
sänder vi ut bekräftelse med detaljprogram,
deltagarförteckning och färdbeskrivning. Max
deltagarantal är 24 personer och vi antar deltagare efterhand som anmälningarna når oss. Vi
förbehåller oss också rätten att ställa in kurser om
deltagarantalet understiger 12 personer.

Ytterligare information

Vill du veta mer om kurserna så är du välkommen att kontakta Maria Thunberg på telefon
0735-250 300. Du kan också skicka e-post till:
maria.thunberg@studieframjandet.se.

