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Oavsätt om man arbetar med andra  i en förening, i en omställningsgrupp eller bland 

volontärer är goda relationer och sammanhållning avgörande för gruppens framgång. 

Sedan människor gjorde upp eld och satt runt den har cirkeln varit det naturliga 

sättet att träffas. 

På senare år har pionjärer runt om i världen tittat tillbaka på hur vi möttes förut och 

anpassat och utvecklat metodiken för modern tid. Numera finns cirkelmöten i olika 

former bland religiösa grupper, personlig utvecklings grupper, ekobyar med mera. 

Vi har tagit det bästa av det som finns tillgängligt och satt samman en 

introduktionsutbildning som ger dig verktygen du behöver för att introducera och 

utveckla cirkelformen där du bor och verkar.  
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SYFTET MED UTBILDNINGEN 

Vi hjälper dig att komma igång med cirkelformen i 

din egen grupp genom att introducera dig till olika 

metoder, och erbjuda träning i att organisera, 

hålla i och följa upp möten. 

Kursen vänder sig till dig som är aktiv i en grupp 

och vill lära dig cirkelmötens potential och hur 

man kan komma igång med det. 

UPPFÖLJNING 

Efter du har återvänt till din grupp och provat och 

introducerat cirkelarbetet finns det även 

fortsättningskurser som behandlar bl.a. hur man 

håller energin uppe i cirkeln, att starta företag 

tillsammans och att hantera konflikter.  

INNEHÅLL 

• Att kalla till cirkeln 

• Varför intentioner,  känslan och rummet 

är viktiga 

• Roller i cirkeln 

• Varför vi behöver cirkeln i vår grupp 

• Formella möten, problemlösning och 

personligutveckling i cirkelform 

• Pratpinnen (Talking stick) 

• Poesi, sång och uppvärmningslekar 

Olika typer av cirklar 

• Personlig utveckling 

• Sammanhållning 

• Föreningsutveckling 

• Formella möten (Consensus) 

• Arbetsmöten 

  

 

HUR VI ARBETAR 

Vi arbetar praktiskt i cirkelform där du får både 

möjlighet att uppleva cirkelns möjligheter och att 

träna olika roller. 

DETALJER 

Längd: två dagar  

Antal deltagare: max 25 

Kostnad: begär offert 

ANMÄLAN 

Kontakta Stephen Hinton 

stephen@openworldfoundation.com 


