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BEGRENSET ANTALL PLASSER – VÆR RASK MED PÅMELDINGEN.
MÅLGRUPPE:
Ledere i privat og offentlig sektor, samt frivillige og arbeidslivets organisasjoner, eller personer som ønsker
å gå inn i lederstillinger og å oppdatere seg på et viktig fagområde.

Arrangører og faglig innhold:
Jan Harald Kjærre og Geir Lahnstein, KLM-Lahnstein as

VILLAJOYOSA

Vi benytter oss av inspirerende, hyggelige omgivelser
under andre klimatiske og kulturelle forhold i
studieprosessen. Her vil vi kunne jobbe både på den
lokale strandkafeen, så vel om ved bassengkanten og
dra nytte av det omgivelsene har å tilby. Oppgaver kan
også bli lagt til utflukter eller besøk på det lokale markedet

Ankomst kan skje fra formiddagen mandag 25.
april. Henting og bringing på/til flyplass kan skje
etter avtale. Man kan nyte godt av tilværelsen på
stedet og avreise kan utsettes til senest mandag
morgen 1. mai 2017.

Studiet er en del av KLM-Lahnsteins praktisk modulbaserte mellomlederutdanning og utgjør en
studiebelasning tilsvarende 7,5 studiepoeng. Vitnemål utstedes fra KLM-Lahnstein as og gir full
oversikt over faglig innhold. Intensivstudiet tilsvarer en modul og hjemmeeksamen gjennomføres
over to dager etter hjemkomst til Norge. Se vår omtale av studiet på www.klm-lahnstein.com
FAGLIG INNHOLD:


Team som del av en moderne organisasjon



Teambegrepet og team som egenart



Fra uforpliktende gruppe til forpliktende team



Det velfungerende team



Kjennetegn på effektive team



Den velfungerende teamleder



Den velfungerende teammedarbeider



Aktuelle teorier og forskning om team



Hvordan skape gode teamprosesser



Funksjonsforståelser og rolleavklaringer



Ulike typer team og teamroller



Verdisyn i teamarbeid



Teamet som lærings- og utviklingsarena



Suksess og fiaskofaktorer i praktisk teamutvikling
Se også vår modulbeskrivelse på
www.klm-lahnstein.com

KOSTNADER:
Studieavgift
kr. 9 950,Enkeltromstillegg
kr. 1 800,Eksamenskostnad
kr. 1 200,Frokost og nødvendig bruk av leiebil, derav transport til
og fra flyplass er inkludert. Den enkelte betaler selv
måltider ut over frokost og reise til og fra Alicante
flyplass. Studiemateriell unntatt pensumbøker inngår i
prisen.
PÅMELDING SENDES TIL:
KLM-LAHNSTEIN, STORGATEN 13 A, 4550 FARSUND
Eller på mail til:
kjaerre@online.no
For nærmere opplysninger ta kontakt med Jan Harald
Kjærre på mail over eller telefon 90098460, eller se
vår hjemmeside www.klm-lahnstein.com.
Oppgi navn, adresse, fakturainformasjon og
kontaktinformasjon som mail og telefonnummer ved
påmelding.
BEGRENSET ANTALL PLASSER! (fortløpede opptak)

