
Programmet dag för dag i april 2016.
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Ledarutveckling på Maltas systerö Gozo

Måndag 18 april 
Ankomstdag: Nu är vi här. 

Kl. 19.00: Mingel med mat och dryck på kvällen. Introduktion och 
presentation av kursledare och deltagande chefer. Detta är vi. 

Tisdag 19 april
Utbildningsdag 1: Tema Berget. 

Kl. 07.30: God morgon med Björn, meditation och reflektion. 
Kl. 09.00: Gemensam frukost.
Kl. 10.00: Fortsättning, introduktion på taket under bar himmel. 
Kl. 13.30: Gemensam lunch.
Kl. 14.30-16.00: Upplevelsebaserad ledarskapsträning med  
naturen som inspirationskälla. Grundvärderingar, mål och 
drivkrafter, vad ser jag, vart vill jag. Nulägesanalys för mig och min 
verksamhet kopplat till mål. Dagens tema är berget. Om att stå 
förankrad, orubblig, utsikt och perspektiv, nå toppen, flytta berg.

Att tänka på
Vi kommer att promenera; inga svåra övningar men normal rörelseförmåga är önskvärd. Var 
beredd på ett fantastiskt vatten, med möjlighet att bada. Arbeta och vila i samma andetag för ännu 
bättre måluppfyllelse. Välkommen till en ledarutveckling som utmanar och ger positiva avtryck på 
hemmaplan.  Räkna med visst kvällsarbete. Förändringar i programmet kan förekomma. 

Onsdag 20 april
Utbildningsdag 2: Tema Havet.

Kl. 07.30: God morgon med Björn, meditation och reflektion. 
Kl. 09.00: Gemensam frukost.
Kl. 10.00: Båtutflykt till Blue Lagoon. Ledarskapsträning med tema 
hav som inspirationskälla. Flöde, klarhet, transparens, stormar, 
flow, underliggande strömmar, mjuka värden, hälsofrämjande 
arbetsplats. Intuition. 

Kristina Landgren Carestam 
”Framgång är  
ingen slump”

Björn Natthiko Lindeblad
”Viljan att växa  

i visdom”

Karina Lindgren
”Medveten förändring sker  

i små steg”

Ann Westermark
”Den skrivande och  

skapande chefen”



Torsdag 21 april
Utbildningsdag 3: Tema Vägen.

Kl. 07.30: God morgon med Björn, meditation och reflektion. 
Kl. 09.00: Gemensam frukost.
Kl. 10.00: Fortsättning, ledarskapsträning med ledarfilosofi.  
Kl. 13.30: Gemensam lunch.
Kl. 14.30-16.00: Upplevelsebaserad ledarskapsträning med naturen 
som inspirationskälla. Vi vandrar och reflekterar, coachar och blir 
coachade. Dagens tema är vägen. Vi arbetar med vägen till målet, 
medveten närvaro, reflektion över vägval, alternativa oprövade 
vägar och spår, hur tar jag mig fram och hur har jag det på min resa, 
konsten att skapa sin egen väg. Walk and talk. 

Fredag 22 april
Utbildningsdag 4: Tema Stjärnan. 

Kl. 07.30: God morgon med Björn, meditation och reflektion.
Kl. 09.00: Frukost och båtfärd med ledarskapsträning på havet. 
Vi arbetar denna dag med tema stjärnan, i fråga om visioner och 
förankring av ledarfilosofin. Vi styr båten mot Maltas huvudstad 
Valletta där vi landar för gemensam lunch. Eftermiddagen ägnas 
åt grupparbete och egen reflektion samt att slutföra arbetet med 
den egna ledarfilosofin. Avslutande middag med diplomutdelning 
på kvällen. Vi stannar över natten i Valletta på centralt hotell med 
takterass och hisnande utsikt över hela hamninloppet. Dagen 
därpå är det frukost och gemensam avslutning med reflektion och 
presentation av ledarfilosofier. 

Lördag 23 april
Dag 5: Valletta: Tema Puls.

Kl. 07.30: God morgon med Björn, meditation och reflektion.
Kl. 09.00: Frukost och avslutning med tema puls. Reflektion 
och skrivövning kring: Hur tar jag med mig det hälsofrämjande 
förhållningssättet och det inre lugnet tillbaka till vardagen. 
Hur bevarar och sprider jag glädje och positiv energi för ökad 
måluppfyllelse i min organisation, även när det är ett högt tempo? 

Ledarlyftet.se

Hur vill du utvecklas som ledare?
På Gozo blandar vi chefer på olika nivåer och från olika slags verksamheter, för en kreativ mix. 
När du anmält dig får du ett frågeformulär kring dina utmaningar och vilka områden du helst vill 
fokusera på. Vi individanpassar och säkerställer att du får arbeta med det som är viktigast för dig och 
din organisation eller arbetsgrupp. 

För broschyr och intresseanmälan  
Kontakta Ann Westermark på Skrivhälsan AB T. 0705-132456,  
info@skrivhalsan.se eller till Karina Lindgren på Kareva Business & Values 
AB, karina.lindgren@kareva.se T. 076 – 102 07 30. Välkommen.


