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Kommunikation och feedback 
Fortsättningskurs med FokusModellen 
 
 
God kommunikation och ett positivt feedback-klimat är några av de grundstenar som 
behövs för att bygga trygga och framgångsrika team.  Det minskar risken för konflikter 
och ger förutsättningar för en arbetsmiljö som utvecklar, motiverar och skapar 
arbetsglädje.  
 
I denna fortsättningskurs får du upplägg, material och workshops för att kunna leda 
grupper genom en teamprocessdag som bland annat ger dem verktyg och praktisk 
träning i att uttrycka känslor och behov samt ge och ta emot feedback på ett 
konstruktivt sätt.  
 
 
 
 
Innehåll 

▪ Repetition av FokusModellen som grund för självinsikt och kännedom 
om kollegors sol-, skuggsidor, behov och kommunikationsstil. 

▪ Att lära om sig själv genom andra. 
▪ Att gå utanför sin egen komfortzon och möta andra i deras fokushörn. 
▪ Kommunikationsmodell.  
▪ Relationen behov-känsla-beteende. 
▪ Att uttrycka känslor och behov. 
▪ Vad är feedback och varför är det viktigt? 
▪ Konsten att ge och ta emot feedback. 
▪ Hinder för att ta emot feedback. 
▪ Feedback med ”jag-budskap”. 

 

 

Upplägg och material 

Kursen är upplagd som en teamprocess och genomgångar varvas med reflektion, dialog 
och många praktiska övningar och workshops. Bland annat arbetar vi med Garudas 
FokusModellskortlek.  
 
För att du själv ska kunna hålla i liknande processer får du med dig en PowerPoint med 
bildmanus från dagen, material att dela ut under teamprocessen, diverse workshops 
samt en rad extra övningar så att du kan anpassa teamprocesserna efter vad just dina 
grupper behöver.  
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Förkunskaper 

Du behöver vara certifierad i FokusModellen sedan tidigare och gärna genomfört några 
teamprocesser.  
 
 

 

Tid och plats 

Datum: 18 november 2021 

Tid: kl 9.00-16.00 

Plats: Tegelgårdsgatan 3, Malmö 

 

 

Pris 

8000:- inkl. PowerPoint-presentation med manus, digitalt material med diverse 
workshops, övningar och mallar för utskrift.  

Vid återbud senast en vecka före kursstart utgår ingen avgift, därefter debiteras hela 
kursavgiften. 

 

 

Kontakt 

Kursledare: Nicole Videve, Garuda AB 

E-post: nicole@garuda.se 

Mobil: 0707-410255 

mailto:nicole@garuda.se

	Innehåll
	Upplägg och material
	Förkunskaper
	Tid och plats
	Pris
	Kontakt

