En organisation består av ett antal värderingar som är utgångspunkter för många beslut dagligen och där alla
människor agerar utifrån egna värderingar. Enligt eskimåernas ﬁlosoﬁ måste alla i organisationen ha klart för sig
vad som ska göras, hur och när det ska göras – annars överlever man inte på tundran. Om någon struntar i
gemensamma mål och överenskommelser och kör sitt eget race fryser man helt enkelt ihjäl.
Hur ser det ut i er organisation?
Överlever ni på tundran? Har ni en gemensam värdegrund, eller kör var och en sitt eget race?
Vi erbjuder ledningsgrupper, styrelser och arbetslag en heldag med aktiviteter för inspiration och nyttigt lärande.
En unik möjlighet för inspiration och reﬂektion när organisationen behöver en vitalisering kring gemensam
värdegrund och varumärke.
DAGEN BESTÅR AV TRE DELAR
1. Föreläsning
Björn Uglem är en mycket entusiasmerande äventyrare som har levt bland eskimåer i Alaska under långa perioder.
Han förmedlar en livsﬁlosoﬁ som inte lämnar någon oberörd.
2. Kartläggning av gruppens egna värderingar
Vi använder oss av ett lättsamt och roligt verktyg där du får en bild av gruppens styrkor och värderingar i medgång
och motgång. Vi diskuterar hur ni kan bli effektivare genom att lära hur gruppen ska utnyttja de styrkor som ﬁnns
genom att kommunicera på ett konstruktivt sätt. Dämed undviker ni att energi går åt till onödigt tjafs.
3. Ladda varumärket med värdegrund.
Varmärket är omvärldens syn på företaget här och nu. Varumärket kan laddas eller dräneras. Laddningen kan ta
lite längre tid, dränering kan ske på ett par timmar. Vi avslutar med att diskutera hur ni kan stärka ert varumärke
med den information och kunskap ni har fått under dagen.
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Pris heldag 35 000 kr. Moms tillkommer. Ev resekostnader tillkommer.
I priset ingår att vi bokar lokal och förtäring. Faktiska kostnader faktureras kund.
Vi arrangerar även kvällsaktiviteter i anslutning till dagen. Middag, samarbetsövningar mm mm.
Information och bokning: Ingrid Andersson 0730-838281, ingrid@ingrida.se
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