
Årets Forum för arbetshandledare och arbetslagskonsulter har fokus på konflikthantering, aggressioner 
och frusna relationer på arbetsplatsen. 

Dagarna börjar med lunch kl. 12 på måndagen och kl. 13 sätter vi i gång med arbetet.  På onsdagen efter 
lunch har vi rådplägning om aktuella frågor i arbetshandledning och konsultarbete i stiftet.  Fundera gärna 
på förhand på aktuella frågor som du vill att skall behandlas.  Forum avslutas kl. 14.30 med kaffe. 

Fortbildningen på Forum fokuserar på kriser och konflikter i arbetsgemenskapen och organisationen.  På 
förmiddagen den tredje dagen arbetar vi med sociometriska kreativa arbetsmetoder i handledning.  
Metoderna är användbara såväl i individuell som i grupphandledning. Vi  kommer att arbeta konkret med 
exempel som tar utgångspunkt i egna erfarenheter. 

Mika Lindfors från Helsingfors svarar för merparten av utbildningen.  Mika är 
lösningsinriktad psykoterapeut, Master of Science, NLP terapeut och specialiserad i 
konfliktlösning både som utbildare, terapeut och handledare. 

Programmet jag bifogar anger endast tiderna för de olika arbetspassen.  I samband med introduktionen 
berättar vi mera om hur arbetet gestaltas.  Ta med dig ett öppet och utforskande sinne så får du ut en hel 
del av fortbildningen. 

Plats: Hvittorp är Esbo församlingars kurs- och konferenscentrum i Masaby, Esbo. Adressen till 
Hvittorp är Hvittorpsvägen 243, 02430 Masala/Masaby.  Färdbeskrivningen hittar ni på 
nätet: www.hvittorp.fi. Hvittorp ligger ca 30 km från järnvägsstationen i Helsingfors och 
från Vanda flygfält.    

Pris: Kost och logi 230 €, kursavgift 170€.  Totalt 400€. 
 
Anmälan: Du som har anmält dig genom personalutbildningen behöver inte göra något annat än 

meddela om du har matallergier/specialkost (se nedan). 
 Du som ännu inte har anmält dig bör göra det omgående till utbildningssekreterare 

Madeleine Wendelin, madeleine.wendelin@evl.fi.   
  
 Forum för arbetshandledare är ett tjänsteuppdrag för dig som är arbetshandledare i stiftet.  

Kan församlingen inte bekosta deltagandet kontakta stiftsdekan Magnus Riska, 
magnus.riska@evl.fi för att anhålla om bidrag. 
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Specialkost:  Om du har matallergier så hoppas jag att du meddelar utbildningssekreterare Madeleine 

Wendelin om dem.  Du kan också göra det direkt till husmor på Hvittorp, Anneli 
Tuominen, tel. 050432 6837 kurssikeskus.hvittorp@evl.fi. Ta gärna med egna lakan och 
handduk.  Det finns också att hyra, ifall du föredrar det alternativet (15€). 

 

Program 
 
Måndag 6.5 

12.00 Lunch 

13.00 Forum öppnas.  Inledande arbetspass 

14.30 Kaffe 

15.00 Arbetspass  

17.30 Kvällsmåltid 

19.00 Kvällsmässa i kapellet  

 Kvällste 

Tisdag 7.5. 

08.00 Frukost 

08.45 Morgonbön  

09.15 Arbetspass  

12.00 Lunch 

13.30 Arbetspass  

15.00 Eftermiddagskaffe  

15.30 Arbetspass   

17.30 Middag  

 Samvaro med servering 

Onsdag 8.5. 

08.00 Frukost 

08.30 Morgonbön  

09.15 Arbetspass 

12.00 Lunch 

12.45 Forums rådplägning  

14.30  Kaffe och avfärd 


