Kommunikationens grunder 3 hp
Att ge råd så att mottagaren förstår dem och också
använder dem i sin verksamhet är en konst. Du som
rådgivare har en nyckelroll i lantbruksföretagens utveckling,
men hur ser vi till att vår kunskap skapar den effekt vi
önskar?
Kommunikationens grunder handlar om grundläggande
principer och modeller för hur vi kommunicerar och agerar
i olika situationer. Kursen fokuserar främst på Rådgivning
och beteendeförändringar, Socialpsykologi och gruppdynamik, Processledning samt Rådgivningsverktyg och
metoder.
Fysiska träffar varvas med webbföreläsningar, övningar och
reflekterande moment. 3 hp motsvarar 80 timmar, varav 50 %
är webbaserad teori och 50 % är praktiskt inlärning genom
fysiska träffar och implementering i det egna arbetet.
Kostnad: 6 500 kr + moms.

Anmälan görs på vår hemsida www.rådnu.se under
Utbildning eller till jane.geismar@slu.se
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Mer om SLU RådNu
SLU RådNu är ett kompetenscentrum för rådgivning
som arbetar nationellt med ett internationellt perspektiv. SLU RådNu är en regionalt förankrad nod i
Västra Götaland och ingår i en omfattande satsning
vid SLU. Sveriges lantbruksuniversitet, i Skara, som
finansieraras av SLU och Västra Götalandsregionen.

En gemensam kompetensplattform bidrar till att
stärka hela kunskapssystemet; lantbruks- och landsbygdsföretagare, rådgivare, myndigheter och forskare.
Vårt mål är att bli en naturlig samarbetspartner för
forskning och kompetensutveckling inom landsbygdsoch lantbrukssektorns rådgivning.

www.rådnu.se
På vår hemsida, www.rådnu.se, hittar du
uppdaterad information om SLU RådNu:s
aktiviteter.
Här kan du också hitta kontaktuppgifter till
oss som arbetar med SLU RådNu.

RådNu:s kurspaket
SLU RådNu erbjuder olika utbildningar, däribland
Kommunikationens grunder som vi skriver om på
första sidan av detta informationsblad.
För att kurserna enkelt ska kunna läsas parallellt med
det egna arbetet varvas webbaserad teori och egen
inläsning (50 %) med fysiska träffar och implementering i det egna arbetet (50 %).

Samtliga kurser kommer att omfatta 3 högskole-poäng (hp) vilket motsvarar 80 timmar. En kurs på 80
timmar läses under en tidsperiod av cirka tre månader, så att den teoretiska kunskapen under kursens
gång ska kunna praktiseras i det egna arbetet med
stöd från kursledare och övriga kursdeltagare.

Apropå kommunikation...
”I know that you believe you understand what you think I said,
but I am not sure you realize that what you heard is not what I meant.”
Robert McCloskey

