Values Academy bjuder in till
Värdefulla Caféer!
Values Academy är en ideell förening vars syfte är att samla, sammanställa
och skapa ett utbyte av olika professionella aktörers erfarenheter och
kunskaper i arbetet med värdedrivet ledarskap.
Värdefulla Caféer är kostnadsfria föreläsningar kring värderingar där vi
skapar dialoger och delger oss verktyg kring att arbeta med värderingar.
Vi tar del av andras företagskulturer och öppnar upp för nya och mer
genuina sätt att kommunicera.
När:

Vecka
Vecka
Vecka
Vecka
Vecka

10 - 8/3:
14 - 4/4:
18 - 3/5:
22 - 31/5:
24 - 14/6:

Tillit
Gränser
Värderingar
Empati
Mod & Sårbarhet

Var:
Tider:

Restaurang Greens på World of Golf, Klubbvägen 20, Sisjön
Kl. 14:30 – 16:30
Parkering är gratis!

Läs mer om Values Academy arbete på
www.valuesacademy.se

TILLIT
I slutändan så är tillit en fråga om hjärta och
om någon vill investera i dig med hjärtat.
Om du får folks tillit, dvs. deras hjärta, så får
du även deras vilja och passion, för de tre
hör ihop. Ledare som inte fångar upp de
anställdas hjärtan får bara följsamhet, men
inga helhjärtade insatser. De goda ledare
lyckas fånga folks viljor, dvs. deras hjärtan,
genom att först skapa en connection med
dem som bygger på tillit. Tillit är ett litet
ord på sex bokstäver, men vad bygger det
på?
Syfte:
• Förstå hur tillit byggs över tid och i små
moment.
• Vi bryter vi ner ordet i sju konkreta
element vilket leder till helt nya sätt att
kommunicera kring tillit och skapar ett
starkare och mer genuint samarbete
vilket leder till bättre resultat.

Vecka 10, torsdag 8 mars

GRÄNSER
Studier bekräftar gång på gång att de mest generösa och
gladaste människor är de som har de tydligaste gränser.
Gränser definierar oss. De definierar vad är ”jag” och vad är
"inte jag”. När jag vet var jag slutar och någon annan börjar
kan jag lättare ta ansvar för mitt och låta andra ta ansvar
för sitt.
Tydliga gränser, både de som hjälper oss att leda oss själva
och att leda andra, skapar alltid frihet, inte förtryck.
Syfte:
• Föreläsningar lyfter vad gränser är, hur de ser ut samt
hur de både främjar och hindrar vår produktivitet och
framgång och de 6 vanligaste myter kring att sätta
gränser.

Vecka 14, onsdag 4 april

VÄRDERINGAR
Våra värderingar speglar det som är viktigt och riktigt för oss.
Vi kan vara medvetna om vissa värderingar och omedvetna om
andra. Ett företags uttalade och outtalade värderingar ligger
till grund för hela företagskulturen.
Företagets målbilder och visioner visar vägen fram, men det är
värderingar som ger oss riktlinjer för vårt beteenden och vilket
mindset som behövs för att uppnå mål och vision. Idag väljer
individer aktivt och i större utsträckning sin arbetsplats med
utgångspunkt i värderingar, hållbarhet, kultur, sammanhang
och upplevelse av meningsfullhet.
Syfte:
•
Förstå hur våra personliga värderingar driver vår
professionella liv och vilka roll de spelar i relation till
företagskulturen.
• Identifiera dina viktigaste värderingar och vilka beteenden
det är som stödjer dem så att du kan känna igen när du
står i din integritet och när du inte gör.
• Förstå skillnaden på 4 emotioner som gör oss självmedvetna: skam, skuld, förödmjukelse och pinsamhet.

Vecka 18, torsdag 3 maj

EMPATI
Empati kommer från det grekiska ordet empatheia
och översätts "i" (em) & "känsla/pathos"(patheia)
och är förmågan att kunna sätta sig in i en annan
persons känsla av en upplevelse utan att
nödvändigtvis själv ha upplevt samma situation.
Empati är att kunna sitta med en person i en svår
situation utan att döma och utan att känna att man
behöver lösa eller göra situationen bättre för den
andra personen.
Syfte:
• Identifiera de 5 egenskaper som utgör empati och
hur vi kan kommunicera och skapa starkare
förhållande med empati.
• Förstå 6 av de vanligaste beteende som hindrar
oss från att vara empatiska och hur vi kan ändra
det.

Vecka 22, torsdag 31 maj

MOD & SÅRBARHET
Det krävs mod för att kunna ta svåra konflikter, resa
sig efter ett misslyckande, eller säga vad man
egentligen tycker i ett möte. Och mod går hand i
hand med sårbarhet. Det finns ingen kreativitet eller
innovation utan sårbarhet. Sårbarhet är inte att vinna
och det är inte att förlora – det är att visa sin
mänsklighet. Det är när man vågar att visa sig och
vara äkta när man inte kan kontrollera utfallet. Och
det krävs mod.
Syfte:
• Förstå vilken roll mod och sårbarhet spelar i ett
autentiskt ledarskap.
•

Utmana gamla definitioner av sårbarhet och
utforska vad sårbarhet är och varför det är så
viktigt i ett team.

•

Förstå förhållandet mellan sårbarhet och mod och
hur både påverkar sättet vi lever, arbetar och leder.

Vecka 25, torsdag 14 juni

Var:
Tid:

Restaurang Greens på World of Golf,
Klubbvägen 20, Sisjön
14:00 – 16:30
Parkering är gratis!

När:

Vecka 10 - 8/3:
Vecka 14 - 4/4:
Vecka 18 - 3/5:
Vecka 22 - 31/5:
Vecka 24 - 14/6:

Tillit
Gränser
Värderingar
Empati
Mod & Sårbarhet

Läs mer om Values Academy arbete på
www.valuesacademy.se

