Inbjudan till Huvudledens Nätverk i Metakommunikation

Om två människor, som båda har varsin dollar, träffas på en gata och byter sedlar med varandra,
går de därifrån med en dollar var – vilket är exakt vad de ägde före mötet.
Om två människor, som har varsin idé, träffas och byter den ena idén de har, går de båda från
mötet med två idéer – vilket är mer än de ägde före mötet.
Låt oss bli rikare – låt oss byta idéer!

Det här nätverket handlar om att GE. Alla har något att ge!
Nätverket har formats under 2018 för att gemensamt levandehålla vår kompetens i metakommunikation och där vi
harhållbarhet i fokus. Kraften i nätverket är vår respekt och förtroende för varandra och där närvaro är en självklarhet.
själ
Vi
vill utveckla vår kompetens och också vida
vidareföra den till unga som är i starten av livet.Varmt
Varmt välkommen att anmäla dig till
Huvudledens nätverk! Du som har utbildning i Metakommunikation grund har möjlighet att anmäla dig via länken långt ned
på sidan. Nästa nätverksträff är den 13–15
15 juni 2019 på Blidö, fokus tillstånd och egenansvar.
Intention nätverket
Levandehålla och säkerställa kompetensen i metakommunikation
Gemensamt utveckla vår kompetens
Ge trygghet & säkerhet kollegor emellan
Respektfullt, förtroende fullt och inkluderande
Tillåtande växtklimat som består av att ge
Hållbart nätverk, mänskligt,
änskligt, närvarande
Ramar nätverket
Två nätverksträffar/år med olika tema
Fördjupning, inspiration
nspiration och idéutbyte
Tillgång till nätverket
tverket och dess kompetens
Möjlighet att vara mentor för unga som påbörjat sin utbildning
Möjlighet att ingå bland Huvudledens coacher
Möjlighet att ingå i nätverkets Facebook
Facebookgrupp
Nätverksavgift 950 kr +moms/år
/år
Anmälan
Anmäl dig till nätverket genom att kklicka på länken och fylla i dina uppgifter
https://docs.google.com/forms/d/14asm7zeA5iBNc1MLacqdjsz_F7VoKscqx
https://docs.google.com/forms/d/14asm7zeA5iBNc1MLacqdjsz_F7VoKscqx-9Q29EoIXo/edit
9Q29EoIXo/edit
När vi fått din anmälan fakturerar vi den årliga nätverksavgiften 950 kr + moms för 2019.
2019

Varmt välkommen i nätverket!
Charlotte Alexandersson
0708-244 822
charlotte@huvudleden.se
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