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Inbjudan - utbildning svåra samtal hösten 2020 

Svåra konversationer är en naturlig del av arbetslivet. En arbetsplats består av 
olika individer med skilda värderingar och intressen, vilket gör konflikter, 
konfrontationer och jobbiga samtal oundvikliga. Som chef och ledare är du i 

ständig kommunikation med dina medarbetare och ibland uppstår situationer 
där du i din roll har ansvaret att agera. 

Du som är chef i Tibro kommun ges nu möjligheten att gå denna utbildning i 

samtalsmetodik och hantering av det svåra samtalet. Syftet med utbildningen 
är att stärka dig som samtalsledare och ge dig verktyg för att kunna hantera 
svåra samtal.  

Utbildningen, som genomförs två tillfällen hösten 2020, är fördelad på två 

halvdagar och bygger på teorigenomgång som varvas med praktiska övningar. 
För att ge möjlighet till praktisk färdighetsträning för dig som deltagare är 

utbildningstillfällena fördelade med 1-2 månaders mellanrum. 

För att kunna ge god kvalitet och utrymme för deltagarnas egna erfarenheter 
och dilemman i yrkesrollen har utbildningen har ett maxantal om 12 personer. 

Med anledning av coronaviruset begränsas antalet platser för att säkerställa 

att deltagarna kan hålla fysisk distans. Du som är anmäld till utbildningen 
uppmanas därmed att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-
utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/ 

Utbildningen förutsätter fysiskt deltagande och det kommer därmed inte vara 
möjligt att deltaga på distans.  

  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/
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Utbildningstillfälle 1: 

Dag 1: 2020-09-24, kl. 8.30 - 12.00 

Dag 2: 2020-10-22, kl. 8.30 - 12.00 
 

Plats: Tibrosalen, Inredia  

Utbildare: Lisa Fantenberg, Avonova 

 

Utbildningstillfälle 2: 

Dag 1: 2020-10-08, kl. 8.30 -12.00 

Dag 2: 2020-11-18, kl. 8.30 - 12.00 

Plats: Tibrosalen, Inredia 

Utbildare: Christina Johansson, Avonova 

Under båda utbildningsdagarna serveras kaffe/te och förmiddagsfika. 

Anmälan 

Du anmäler dig till utbildningen via nedanstående länk senast 18 september 
för utbildningstillfälle 1 och senast 2 oktober för utbildningstillfälle 2. 

Anmälan utbildning svåra samtal 

Mer detaljerad information om utbildningens innehåll kan du läsa via 
anmälningslänken 

 

Varmt välkommen! 

Ulrika Wennerkull Personalchef 

 

 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=e43d37edd1f6

