Hur får mina råd önskad effekt hos
lantbrukarna?
Denna heldagskurs ger dig som rådgivare inom Greppa Näringen värdefulla verktyg för att
dina råd ska kunna ge önskad effekt hos lantbrukarna och hur du ska kunna motivera
lantbrukarna till förändring.
Vi börjar med denna dag och följer upp den senare med en diskussion och genomgång under
två timmar via skype.
Kursen kommer innehålla följande övningar:
- Kommunikativ kompetens – hur kan min kommunikation skapa förändring?
- Beteendeförändring och incitamentmatris – test av modell baserat på egna erfarenheter
- Olika mål för rådgivning kräver olika arbetssätt – hur anpassar jag mina metoder?
- Enkel utvärderingsmodell för att skapa medvetenhet om vad rådgivningen skapar för
nytta
Dessutom kommer du arbeta med en individuell uppgift som du dels diskuterar på
uppföljningsträffen och dels får individuell återkoppling på av kursledaren.

Scandic Frimurarehotellet, Linköping
23 januari kl.8.30-16.00 2019
Sista dag för anmälan via länken den 9 januari
Du betalar själv för lunch och fika via faktura från Jordbruksverket, kostnad 308 kr exkl.
moms.

Program
8.30 - 9.00

Ankomst och fika

9.00 - 9.30

Inledning och presentation av dagen och deltagarna

9.30 - 10.00

Rådgivarrollen – nu och i framtiden
Kort diskussion
”Det goda mötet” och kommunikativ kompetens – vad
kännetecknar detta? Kopplingen mellan samtalets
kvalitet och förändring. Övning ingår.
Bensträckare

10.00 - 11.00

11.00 - 11.15
11.15 - 12.10

12.10 - 13.10
13.10 - 14.45

14.45 - 15.15
15.15 - 16.00

16.00

Samtal som förändringsmetod. Vad krävs för att gå
från ord till handling och vilka rådgivningsverktyg finns
för att skapa detta? Reflektioner – individuellt och
gemensamt.
Lunch
Olika rådgivningssituationer - hur anpassar jag mina
metoder till den jag möter och hur vet jag vad hen
behöver?
Övning, inkl fika under passet
Metodiker att ha tillgång till och använda verktygslådan
Hur går jag vidare i mitt arbete? Gemensam
diskussion
Introduktion av individuell uppgift
Utvärdering (ett redskap som också kan användas av
deltagarna) – även övning
Avslutning

Föreläsare
Magnus Ljung, Råd Nu

Magnus.ljung@slu.se

Har du frågor, kontakta Pernilla Kvarmo, tel. 036-158511

Välkommen!
Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker
användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket,
LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen.
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