Få mere glæde af hinanden
Temadag med fokus på gruppens samarbejde - og hvordan I får det bedste ud af det
Få en hyggelig og sjov tid sammen med kollegerne, hvor der både er plads til leg og læring. Den
Gamle Gaard i Stubberup danner rammerne om workshoppen, hvor vi på en anderledes måde
stiller skarpt på jeres samarbejde på arbejdspladsen.
Formålet
er at komme væk fra hverdagen, tættere på hinanden og få nogle gode grin. Samtidig kan I styrke
gruppens samarbejde og kommunikation - og måske blive mere bevidste om alle de ressourcer, I
tilsammen rummer.
Formen
er ganske uformel – vekslende mellem praktiske øvelser, hvor alle kan være med, og målrettet
dialog om jeres egen dagligdag. Grundtanken er at lære om livets mere seriøse sider gennem leg.
På den måde slår vi to fluer med et smæk!
Deltagerantallet
afhænger naturligvis af, hvor mange I er i afdelingen. Som udgangspunkt tilbyder vi workshoppen
til grupper fra 8 personer og opefter. Er I over 20 deltagere, justerer vi programmet derefter, og I
vil kunne opnå en rabat på deltagerprisen.
Prisen
har vi sat, så de fleste kan være med. Den varierer efter hvor meget tid, I vil sætte af til workshoppen, og antallet af deltagere. Vi foreslår enten en hel dag fra 10:00 formiddag til 22:00 aften
inkl. fuld forplejning for 995 pr. deltager eller 1 ½ dag fra 10:00 formiddag dag 1 til 11:30 dag 2
inkl. fuld forplejning og overnatning i Den Gamle Gaards dejlige lejligheder for 1.495 pr. deltager.
Men vi er åben for at skræddersy workshoppen helt efter jeres ønsker.
Proceskonsulent
Ulla Holm Olsen sørger for at føre jer sikkert gennem workshoppens mange aktiviteter. Ulla har –
bl.a. gennem sin egen virksomhed – kørt kurser og afholdt teambuildingsaktiviteter gennem mere
end 25 år. Hendes primære fokusområder er kommunikation, ledelse og forandringsprocesser.
Derudover har hun i en årrække undervist i bl.a. argentinsk tango, salsa og swing.
Er det noget for jer?
Så kontakt Ann Marie Larsen, Den Gamle Gaard, på info@dengamlegaard-stubberup.dk / telefon
24 64 81 54 eller Ulla Holm Olsen på uo@dialogogdans.dk / 40 61 81 68. Står I midt en
forandringsproces, og vil I gerne bruge workshoppen som et led heri, laver vi gerne et målrettet
program, der passer til netop jeres behov.

