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GOD FORTSÄTTNING...
... säger vi, redan mer än halvvägs in i januari! Vi hoppas att ni får ett riktigt bra rådgivarår tillsammans med oss!

HÖG TID ATT ANMÄLA SIG
TILL ÅRETS
RÅDGIVARKONFERENS OCH
CHALLENGE WORKSHOP 23 FEBRUARI!
Nu är det hög tid att anmäla sig till RådNu:s
rådgivarkonferens i Skara! Välkommen till strategiska,
viktiga och inspirerande föreläsningar och diskussioner
för och med branschfolk. Årets tema är innovation, och
sista anmälningsdag är den 25 januari!
I direkt anslutning inbjuds du även till en Challenge
Workshop om utvecklad samverkan mellan lantbruk och
livsmedelsförädling.
Anmälan, information och program hittar du här.

PASSA PÅ: PLATSER KVAR
PÅ VÅR KURS I
KOMMUNIKATIONENS
GRUNDER!
Vi har platser kvar på vår utbildning Kommunikationens
grunder! Kursen hjälper dig som rådgivare att utvecklas
vidare med hjälp av nya och fördjupade kunskaper i
ämnen som socialpsykologi, processledning och
rådgivningsverktyg. Kursen blandar självstudier via
webben med fysiska träffar där vi lär oss med och av
varandra. Kommunikationens grunder omfattar 3 hp
(högskolepoäng), vilket motsvarar två veckors
heltidsstudier (80 timmar). Väl investerad tid!
Lär mer och anmäl dig här.

KURS I PROCESSLEDNING VÄLKOMMEN MED DIN

INTRESSEANMÄLAN!
Processledning är viktigt och komplext! RådNu erbjuder
en kurs för dig som vill få kunskaper och verktyg som
fungerar för grupper i olika förändringsprocesser.
Hur väcker du människors engagemang och intresse,
och hur öppnar du för lärande och nya perspektiv och
idéer, istället för att köra fast i hinder och problem på
vägen?
Kursen hålls på webben, men bygger också på några
fysiska träffar som planeras i samråd med
kursdeltagarna.
Här gör du intresseanmälan!

SEMINARIER HELA
SVERIGE RUNT I
FÖRETAGSLEDNING
Under vinter och tidig vår inbjuder SLU:s
Kunskapscentrum Företagsledning (KCF) till regionala
seminarier på 15 orter från söder till norr. Först ut var
seminariet i Örebro i mitten av januari, och nästa tillfälle
blir på Vreta Kluster den 31 januari. På seminarierna får
de deltagande lantbrukarna göra en företagsscanning
av sin egen verksamhet och får tips och mer kunskap
för att utvecklas inom ekonomistyrning,
strategiutveckling och annat som ingår i
företagsledning. Seminarierna ger tillfälle till såväl
reflektion och erfarenhetsutbyte mellan lantbrukare som
möten med regionala organisationer som LRF Konsult,
Hushållningssällskapet och Växa Sverige. KCF och SLU
bidrar med sin kunskap och de senaste
forskningsrönen. Läs mer på http://www.slu.se/kcf
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