
 
 

18 november kl. 14.00-16.00: 

Digital föreläsning om kommunikation och 

bemötande 

Funktionsrätt Göteborg bjuder in till en digital föreläsning om bemötande. 

Föreläsningen hålls av Jessica Neijlind, leg. psykolog och organisationskonsult.  

Direkt efter föreläsningen håller vi på Funktionsrätt Göteborg en separat träff 

för anställd personal i våra medlemsföreningar. Se inbjudan till träffen på nästa 

sida. 

Att kunna kommunicera med människor och ge information är en stor del av 

arbetet inom många verksamheter. Att möta ifrågasättande, missnöje, 

frustration eller ledsenhet har för många kommit att bli en del av arbetsmiljön 

som en behöver förhålla sig till och hantera på ett så bra sätt som möjligt.  

Syftet med utbildningen är att presentera teori avseende bemötande i 

allmänhet och varva detta med övningar och diskussioner där deltagarna får 

applicera kunskapen på sig själva och sin arbetsvardag. Deltagarna erhåller 

konkreta verktyg för att utveckla sina färdigheter inom 

kommunikationsområdet.  

Tid: Torsdag 18 november kl. 14.00-16.00 

Plats: Digitalt, via Zoom. Länken skickas ut samma dag som föreläsningen till 

samtliga som har anmält sig 

Målgrupp: Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar och deras medlemmar 

Föreläsare: Jessica Neijlind, leg. psykolog och organisationskonsult. Jessica 

undervisar bland annat i samtalsmetodik och coaching på Göteborgs universitet 

Anmälan: Via länken https://tinyurl.com/18novforelasning senast den 17 

november 

Evenemanget teckenspråkstolkas. 

 

Observera att det är separat anmälan till föreläsningen och diskussionsträffen. 

Du behöver anmäla dig till båda evenemangen om du vill delta i dem. 

https://tinyurl.com/18novforelasning


 
 

18 november kl. 16.00-16.30:  

”Eftersnack” för anställd personal i 

medlemsföreningarna 

Direkt efter föreläsningen hålls en separat träff för anställd personal i 

Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar. 

På mötet finns det möjlighet att diskutera föreläsningen eller andra funderingar 

och reflektioner som har med arbetet i föreningen att göra.  

Varje år anordnar vi träffar för våra medlemsföreningars anställda personal. 

Med träffarna vill vi ge personalen möjlighet att diskutera sin arbetssituation 

och knyta kontakter med andra i samma arbetsroll. 

Träffen är endast till för anställd personal i våra medlemsföreningar och inte för 

förtroendevalda. 

Tid: Torsdag 18 november kl. 16.00-16.30 

Plats: Digitalt, via Zoom. Länken skickas ut samma dag som mötet till samtliga 

som har anmält sig 

Målgrupp: Anställd personal i Funktionsrätt Göteborgs medlemsföreningar 

Anmälan: Via länken https://tinyurl.com/kanslitraff18nov senast den 17 

november 

Evenemanget teckenspråkstolkas. 

 

Observera att det är separat anmälan till föreläsningen och diskussionsträffen. 

Du behöver anmäla dig till båda evenemangen om du vill delta i dem. 

https://tinyurl.com/kanslitraff18nov

