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Lärande organisation 2, Gävleborg/Uppsala 
Att vara medarbetare i en lärande miljö och 
arbetsplatsens lärmiljö 
 

Välkommen till den andra fortbildningsdagen av fyra i KUB:s lärandespår. 

Dagens tema är Att vara medarbetare i en lärande miljö och arbetsplatsens 

lärmiljö. Vi tränar oss på att lyssna och visa vår nyfikenhet inför det andra 

(kollegor) kan och tänker. Vi kommer även att reflektera över begrepp som 

erkännande, uppskattning och beröm, och deras betydelse i en lärande miljö. 

Avslutningsvis kommer vi att pröva på en modell för att skapa dialog och 

struktur i våra samtal. 

Fortbildningsdagen leds av Ewa Braf från Ramböll Management Consulting. 

 
Länk till anmälan: http://tinyurl.com/brdrb6o 
 

 
 
 
  
 

09:00 Kaffe 
 
09:30 

 
Att vara medarbetare i en lärande miljö 
och arbetsplatsens lärmiljö 

  
12:00 Lunch på egen hand 

 
13:00 Att vara medarbetare i en lärande miljö 

och arbetsplatsens lärmiljö  
 

 Eftermiddagskaffe 

 
 

16: 00 Avslutning 
 
 
Fortbildningsdagen ges även i Falun den 7 maj och i 
Karlstad den 8 maj. 

Program 
Måndagen den 6 maj 2013 

Plats: Furusalen på 
Silvanum i Gävle 
Kungsbäcksvägen 32 
Vägbeskrivning, se nästa sida. 

 
Datum: måndag 6 maj 

2013 
 
Seminariet är 
kostnadsfritt. 
 
Resekostnaden och lunch 
ingår inte i projektet. 

 
Anmälan senast: 

Torsdag 25 april 
 

Ta hänsyn till dina kollegor! Undvik parfym och andra 
doftande produkter på våra seminarier! 

 

Välkommen med din anmälan! 

http://tinyurl.com/brdrb6o
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Hitta till Furusalen, Silvanum i Gävle 
 
Furusalen, Silvanum 
Adress: Kungsbäcksvägen 32, Gävle 
 
Vägbeskrivning: Silvanum ligger ca 25 minuters gångväg från Gävle 

Centralstation.(2 km). Gå ut från stationens framsida och gå till höger. Efter ca 
45 meter går du vänster och följer Drottninggatan till den tar slut. När du 
passerat en kyrka på vänster sida, fortsätter du över bron över Gavleån. Direkt 
till höger ser du Konserthuset. Passera det, och fortsätt förbi Strömvallen på 
höger sida. Silvanum ligger strax därefter. 
 
Från Centralstationen går också buss nr 15, du stiger av vid hållplats Silvanum 
(10 minuters restid). 

 Kontaktperson: Ulla Nyberg, tel. 026-15 74 43, 070-229 27 02 

Karta: A=Centralstationen, B=Silvanum 

 

 
 
 
 
 


