SEKRETÆRNETVÆRK
12. JUNI 2019

Tid:
D. 12. juni 2019
kl. 9.00 - 15.30

Opfølgning på Enneagrammet
Efter et vellykket sekretærnetværk d. 11. april, hvor
Hverdagscoachen og Enneagram-master, Lotte Skov Kejser,
præsenterede Enneagrammet og hjalp os med at spotte egne
og andres typer, ønskede mange en opfølgningsdag med mere
tid til at gå mere i dybden.
Derfor kan vi med glæde invitere jer til endnu en dag, hvor Lotte
vil folde Enneagrammet og typerne endnu mere ud, og hvor vi
får viden om, hvordan typerne ofte forholder sig til sig selv og til
andre.
Alle er velkomne
Det er selvfølgelig muligt at deltage på dagen, selvom du ikke
deltog til forrige sekretærnetværk om Enneagrammet. Det
kræver blot lidt mere forberedelse af dig. Læs mere om
Enneagrammet her: https://thinkaboutit.dk/author/flemming/
og her: https://enneagramstedet.dk/enneagrammet/ni-typer/.
Dagens temaer
Det er altid vigtigt at tænke på Enneagrammet, som noget, der
kan pege på, hvad vi kan være dominerede af. Altså hvad der
gør, at vi træffer de valg, som vi gør, og hvad der får os til at
agere, som vi gør.
På dagen tager vi igen fat i Enneagramtyper – bl.a. med afsæt i
et deltagerpanel, så vi får endnu mere fokus på, hvad der
beriger os, og hvad der er vigtigt for os.
Vi vil ligeledes beskæftige os med fænomenerne: vinge,
tryghedsben og stressben – altså triaderne i Enneagrammet.
Dagen vil bestå af en vekselvirkning af korte oplæg, øvelser og
refleksioner.

https://usf.membersite.dk/

Sted:
Odin Havnepark Lumbyvej
17F 5000 Odense C
Mødefabrikken

Hvem?
Ungdomsskole-sekretærer
og administrative
medarbejdere

Tilmeldingsfrist:
D. 4. juni 2019
*bindende tilmelding efter
endt tilmeldingsfrist

Tilmelding dig HER

Pris:
kr. 895-

PROGRAM
9.00

Kaffe, te og brød

9.30

Velkomst ved Mette Lund og Cathrine Thomas fra
Ungdomsskoleforeningen samt Enneagram-master
Lotte Skov Kejser

9.35

Kort gennemgang af enneagramtyper samt panel, hvor
enneagramtyper fortæller (pause indlægges)
Enneagramtypers vinger

12.00

Frokost

12.45

Trygheds- og stressben
Ennesgrammets triader (pause indlægges med kaffe og kage)
Din udvikling – alarmklokker, styrker og bevidsthed

15.30

Tak for i dag!

