Ett stort och varmt tack till Särvux i Lycksele …
Konferensen i Lycksele var lyckad från början till slut, allt ifrån konferenslokal,
övernattningsrum, mat, underhållning till föreläsare. Två intressanta dagar, fyllda med
innehåll som gav näring till både kropp och själ. Konferensens syfte var dels att stärka oss
som pedagog och medmänniska dels få perspektiv på vikten av de mänskliga mötena. Vi
fick ta del av engagerade föreläsare, samt i vanlig ordning träffa kollegor från hela landet
med berikande erfarenhetsbyten. Bland föreläsarna fick vi möta Anders
Wiman, företagare/konsult från Sandviken som tog upp ämnet ”Man är så bra som man
vågar tro om sig själv”. En resa där lust och mod besegrar rädslan av att misslyckas, där
mänskliga möten med människor blir nyckeln till framgång. Anders berättelser satte spår
hos många av oss, en föreläsning man inte glömmer i första taget. En annan intressant
föreläsare var Kerstin Hesslefors, präst från Göteborg. Hennes tema var”Konsten att vara
rädd om sig själv”. Om arbetsglädje och begränsningarnas möjligheter. Att vilja mycket,
tänja på gränserna och drabbas av energiläckage. Om konsten att ha ork och lust kvar
när dagens uppgifter är utförda. Mycket bra och tänkvärd föreläsning…
Stig Nilsson, lärare/entreprenör från Luleå, tog upp ämnet ”Att uppmuntra sina
medarbetare” där betydelsen av uppmuntran och feedback betonades och belystes på olika
sätt.
Vårt varmaste tack till Särvux i Lycksele, lärare som rektor, som gjorde dagarna så
minnesrika för oss.
Maude Sundin Edlund
Vice ordförande
Till sist några guldkorn från Lycksele-konferensen och Anders Wiman:
"Portionen lust och mod måste vara större än portionen rädsla om entreprenörskap ska
uppstå."
"Man måste förstå mänskliga behov, ha en idé om att man gör något berättigat och lära sig se
lösningar som kanske inte är just nu."
"Ser vi med hjärnan bara, så blir det trångsynt."
"Allt man lär sig i ett engagemang från båda håll sitter!"

