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Kommunikationens grunder
med start i november
Att ge råd så att mottagaren tar till sig tanken och väljer
att omsätta den i handling är en konst. Du som rådgivare
kan spela en avgörande roll i lantbruksföretagens
utveckling!
Den 7 november är det nystart för RådNu:s kurs
Kommunikationens grunder (3 hp, motsvarande omkring
80 studietimmar). Kursen handlar om grundläggande
principer och modeller för hur vi kommunicerar och
agerar i olika situationer. Vi fokuserar främst på
Rådgivning och beteendeförändringar, Socialpsykologi
och gruppdynamik samt Rådgivningsverktyg och
metoder. Fysiska träffar varvas med
webbföreläsningar, övningar och reflekterande moment.
De fysiska träffarna är schemalagda till den 15/11, 6/12
och 24/1.
För mer information och frågor, kontakta
magnus.ljung@slu.se. Klicka här för att anmäla dig till
Kommunikationens grunder. Sista anmälningsdag är 24
oktober.
I kursutvärderingen av den senaste omgången av
Kommunikations grunder svarade 100% av dem som
examinerats att de rekommenderar kursen till andra
inom branschen!

Workhop i Göteborg om
livsmedelskedjans framtid
SP och SLU bjuder in till en gemensam
framtidsworkshop för att diskutera hur vi som
rådgivande/stödjande aktörer kan hjälpa företagen i
livsmedelskedjan.
Syftet med dagen är att initiera samarbeten för att öka
och utveckla samverkan mellan lantbruk och
livsmedelsförädling. Klicka här för att anmäla dig senast
26 oktober till "Samverkan hela livsmedelskedjan" 9
november i Göteborg.

Innovationstema på årets
rådgivarkonferens
Innovation behövs inom lantbruket för att öka
konkurrenskraften och hitta nya lösningar. Men gäller
det bara lantbrukarna? Vilka krav har rådgivningen på
sig att vara innovativ och vilka goda exempel finns? På
årets rådgivarkonferens kommer vi i workshop-form att
diskutera innovation inom rådgivning. Eviga frågor som
berör alla rådgivare är vad som krävs för att ge plats
för innovationer inom rådgivningen och hur man skapar
marknader för nya produkter eller arbetssätt. Detta och
mycket mer kommer att vara i fokus på årets konferens i
Skara den 24-25 november.
Anmäl dig redan nu till ylva.carlqvist.warnborg@slu.se
Konferensprogrammet ligger snart på RådNus hemsida!

Kurs i processledning startar i
februari - delvis webbaserad
I februari ger RådNu en ny kurs i processledning.
Kursen är på 3 hp. Den kommer att vara delvis
webbaserad men också kompletteras med tre träffar.
Mer information kommer inom kort, men du kan redan nu

anmäla dig till Processledarutbildningen här.

RådNu:s nya kommunikatör
Ylva Carlqvist Warnborg är ny kommunikatör och
projektledare på RådNu. Ylva är sedan många år
frilansande vetenskapsjournalist och har också en
coachningsutbildning. Ylva arbetar på RådNu på halvtid
sedan slutet av september.
Hör gärna av dig med tips, frågor och idéer till
ylva.carlqvist.warnborg@slu.se
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