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en
nklaa ste
eg fö
ör attt
fåå ut merr av kurssen

Före kursen
1. SSätt kristallkklara mål me
ed ditt kursd
deltagande.
• Utgåå från verksaamhetens måål, dina egna mål och din
na kunskapsb
behov.
• Var specifik.
s
Vad
d ska du lära dig under ku
ursen? Vad ska
s du göra b
bättre när du
u är
tillbaaka på jobbeet? Varför är respektive mål
m viktigt? Värde
V
i timm
mar och krono
or?
• Förtydliga målen
n genom att prata med din
d chef, en kollega,
k
menttor eller vän.
2. Formulera specifika fråggor. Utbildaren och övrigga deltagare utgör en fan
ntastisk
kunskapskälla du kan ösaa ur, om du är
ä vaken. Skrriv en lista påå frågor du vvill ha besvarrade. Gör
f
frågorna
speecifika och gäärna kopplad
de till ditt arb
bete (den nyytta du vill see), så att du får
f
precisa och användbara
a
svar.
3. Välj
V utbildniing, utbildningsarrangörr och utbildare medvetett. Motsvararr kursinnehållet dina
kunskapsbeh
hov? Vilka övvningar görs under kurse
en? Vilka är bedömningsk
b
kriterierna fö
ör
utbildarna – och hur svarar utbildarn
na mot dessaa? Vilket stöd
d får du före,, under och efter
e
kursen – för att hjälpa diig att använd
da dina nya kunskaper?
k

Under kursen
4. Var
V aktiv och resultatfokkuserad.
minn dig själv om dina måål och frågor..
• Påm
• Var nyfiken och öppen för nyya intryck occh idéer.
h andra deltaagare.
• Delta aktivt och ställ många frågor till utbildaren och
• Refleektera löpan
nde och noteera vad du skka GÖRA när du är tillbakka på jobbet.
5. Knyt nya kontakter med
d andra kursd
deltagare. Efter kursen kan
k ni dela erfarenheter,, stötta
o följa upp
och
p varandra. Boka
B
ett teleefonmöte dirrekt. Försök hitta
h
en coacching‐partne
er så att
ni kan hjälpaa varandra till att nå resu
ultat efter kursen!
6. Skapa
S
en handlingsplan. Sätt dig på ett fik eller annan
a
plats direkt
d
efter kkursen.
öra när du ärr tillbaka på jjobbet .
• Välj ut de tre vikktigaste sakerna du vill gö
pa en enkel handlingspla
h
n för varje åtgärd.
• Skap
• Skrivv in det förstta steget för varje åtgärd i din kalender så att du vet att du ko
ommer
att göra
g
dem! Näär du väl kom
mmit igång, flyter
f
det på av sig självt!

Efter kursen
k
7. A
Agera – och åstadkom nya
n resultat! Det syns attt du har varitt på kurs. Du
u är full av en
nergi,
g
genomför
fö
örändringar och
o åstadkom
mmer direkt nya resultatt!
8. Sprid
S
kunskaapen och engagemangett vidare. Dela med dig avv dina lärdom
mar till kolleggor och
ö värdet av
öka
a investeringgen i företagget. Du kan t ex under ettt möte eller i ett mail pre
esentera
t åtgärder som direkt ger
tre
g mätbara resultat i ve
erksamheten.

V du få ut
Vill
u maximaalt av kurssen?
LLoopen är en krraftfull modell som
s
i fyra enklaa steg hjälper diig förvandla ny kunskap till ressultat i ditt
a
arbete.
Du kan använda
a
Conferator‐loopen påå vilken kurs so
om helst. Laddaa ner de 10 sido
orna här:
w
www.conferato
r.se/loopen

F
Funderar
d över en utbildniingsinsatss?
du
Undrar du vad ni
U
n själva kan görra för att få ut mer
m av nästa uttbildningstillfällle? Ring oss och
h bolla
o
olika
möjligheteer! 08‐441 80 00
0 www.conferaator.se kundserrvice@conferator.se

Lä
är nytt, Lär rätt

