
Minska stress 

Komplettera din verkstygslåda
med ytterligare

samtalsfärdigheter för att öka
elevers motivation och

engagemang för att lära sig.

Öka motivation

Lättare förstå elevers perspektiv
för att uppmuntra till samarbete,

lätta din arbetsbelastning och
minska frustration och stress för

alla inblandade.

Uppmuntra elever att aktivt
delta i studierna och ta ett

större ansvar för sitt lärande.

Öka ansvarstagande

HJÄLP SOM GÖR SKILLNAD FÖR DIG

OCH DINA ELEVER

ETT BEMÖTANDESÄTT SOM MOTIVERAR ELEVER

Påverkas du av elevers frånvaro? Låg studiemoral? Alkohol - och droganvändning eller kriminellt beteende? NovoVia
erbjuder ett annat bemötandesätt och praktiska verktyg för att hjälpa dig att bättre stötta ungdomar. Motiverande
samtal (MI) hjälper till i den vardagliga kommunikationen och är verksam i de mest utmanande situationer som
tonåringar står inför. 

COVID-19 har påverkat lärare och andra professionella inom skolans värld, vilket gör att många känner
sig överansträngda, stressade och utmattade. Från pedagoger, socionomer till administratörer, alla

yrkesverksamma inom skolan har behövt anpassa sig till en ständigt föränderlig miljö.

MOTIVERANDE SAMTAL (MI) I SKOLAN

MI är en evidensbaserad samtalsmetod med över 40 års beprövad och
mätbar framgång. MIs empatiska förhållningssätt och kommunikationsstil
används för att stärka personlig motivation och åtagande till förändring.

www.novovia.se

https://www.novovia.se/
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Virtuell (online via Zoom) eller på
plats
Övningsbaserat med användbar
information för skolans värld
Lunch workshop, befintligt
personalmöte eller anpassad tid

Målgrupp

Lärare
Rektorer och skoladministratörer
Skolkuratorer
Specialpedagoger
SYV-konsulenter
Terapeuter
Socionomer
Psykologer
Skolläkare
Skolsköterskor

Längd

Format Innehåll

Intro till MI - faktorerna och språket
som påverkar motivation
Prova på ett MI-samtal
Hur MI kan användas i arbetslivet
och i det privata
Rolig tävling med chans att vinna
min nya bok "Kraften i snacket -
Effektfull kommunikation med
tonåringar".

60 - 90 minuter

LÅTER DET HÄR INTRESSANT?

VAD ÄR NÄSTA STEG?

ETT SMAKPROV AV MI - KOSTNADSFRI WORKSHOP

En inspirerande, engagerad och betrodd specialist på Motiverande samtal
(MI) med över 20 års erfarenhet av att använda sig av och utbilda i MI, inom
olika organisationer.
Dedikerad att sprida MI till förmån för organisationer.
Grundare av NovoVia, ett virtuellt center för utbildning av professionella
inom MI.
Väcker MI till liv med lättillgänglig kunskap, handledning och
vardagsexempel.

VEM ÄR JAG?

Jennifer Ollis Blomqvist, BSc, MSW
Kognitiv och beteendeinriktad coach

MI-tränare, medlem i MINT

Kontakta mig för att boka
kostnadsfri workshop
jennifer@novovia.se

Boka workshop

Prova på gratisdemo av kursen
"Kraften i snacket med tonåringar"

Gratis kursdemo

Läs ett kapitel gratis i min nya
bok "Kraften i snacket -

Effektfulla kommunikation med
tonåringar"

Läs bokkapitel

www.novovia.se

Ett virtuellt utbildningsföretag som vägleder dig till att anta MIs tillvägagångssätt.
Introduktion-, fördjupnings- och uppföljningsutbildningar är tillgängliga både online
och på plats.
Enskilda samtal utifrån MI är snabbt tillgängliga för vuxna, föräldrar och tonåringar
som ett alternativ till resurser i det traditionella socialsystemet.

NOVOVIA CONSULTING
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