i samarbete med

Varmt välkomna till att delta i

Lösningsfokus Världsdagen den 3 maj
Aktiviteter hela dagen i Södra Dalarna
Hela dagen den 3 maj firas Lösningsfokus Världsdagen i hela världen. Från Nya Zeeland, Japan och Singapore på
morgonen till USA, Kanada och Hawaii på kvällen så sker aktiviteter hela dagen på många platser. I Södra
Dalarna vill vi också vara med och en rad olika aktiviteter planeras över hela dagen. Varmt välkomna att vara
med på något, delar av det eller hela dagen! Det blir många tillfällen att lära oss av varandra, reflektera kring
den nytta vi vill se och träna färdigheter att leda utvecklande och inspirerande samtal!
Kl. 08.00 – kl. 09.15

Lösningsfokus Frukostmöte, Folkets Hus, Järnvägsgatan 22 Säter
Workshop (fr. kl. 8.30): Barn o Ungdomsgruppen kör lösningsfokus nu!
Lösningsfokuserade socialsekreterare bjuder in till workshop med fokus på
framtiden och klientens egna resurser! Katarina Ingers m.fl. presenterar

Kl. 09.30 – kl. 10.00

Drop-in lösningsfokus fika, Hedemora AME Kraftgatan 8

Kl. 10.00 – kl. 11.30

Workshop: Lösningsfokus – hur kom det till? Vad lär vi oss av lösningsfokus
historia? Vad är bra att veta idag? Jonas Wells guidar oss igenom inspirationen
från Milton Erickson, Gregory Bateson och systemteori, till familjeterapins
födelse och till BFTC i Milwaukee där Steve de Shazer och Insoo Kim Berg m.fl.
lärde sig lösningsfokus av klienterna de träffade – till utvecklingen under 2000talet med BRIEF och den globala rörelse det är idag. Föreläsning, film och
interaktiva övningar varvas om vartannat. Hedemora AME, Kraftgatan 8

Kl. 13.00 – kl. 14.30

Drop-in coachning, Samverkansteam Avestas lokaler Kungsgatan 29 Avesta
Vill du bli coachad? Vill du coacha? Eller vill du observera när andra coachar?
Varmt välkomna till ett fantastiskt tillfälle att lära oss av andra, få stöd och
hjälp - och träna dina färdigheter. Triader av coach, coachad och observatör
(frivilligt) organiseras på plats – med tillhörande tid för reflektion och lärande.

Kl. 14.30 – kl. 15.00

Drop-in lösningsfokus fika, Samverkansteam Avestas lokaler Kungsgatan 29

Kl. 15.00 – kl. 16.00

Workshop: Hur vet vi att lösningsfokus fungerar? Intervju med
deltagare/klienter som berättar om sina erfarenheter. Sonja Tiger m.fl.
presenterar.

Kl. 16.30 – kl. 19.00

After Work Lösningsfokus, Samverkansteam Avestas lokaler Kungsgatan 29
Avesta. Vi firar dagen tillsammans med att (cirka kl. 18.00) äta Steve de Shazers
tomatsås och pasta, prövar en rad energizer övningar i LF-anda samt kopplar
upp oss mot det globala nätverket via Zoom.

Alla intresserade är välkomna! Anmäl er till jonas.wells@avesta.se senast den 2 maj. Anmäl hur många ni blir,
eventuella kostönskemål och vilka aktiviteter ni vill vara med på! Alla
aktiviteter är kostnadsfria.
Bästa bästa hälsningar,
Jonas Wells, förbundschef Södra Dalarnas Samordningsförbund och ordförande i SFLK

