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   Vretagymnasiet 2015-08-28 
 

 

Vretagymnasiet erbjuder fortbildning den 26-27 oktober 2015 
 

Vad är ett gott bemötande, gott värdskap eller god service? 

 

Vi har alla fått känna av vad det vill säga att arbeta i en verksamhet som hör till de mest konkurrensutsatta 

på marknaden. Enligt Tomas Lönn, BizCare AB, är den svenska marknaden för gymnasieutbildningar den 

tredje mest konkurrensutsatta marknaden i Sverige.  

Då krävs det att man är på topp. 

Den centrala frågan är: 

 

Hur vill ni att de ni möter ska uppfatta er och uppfattas ni på det sättet? 

 
Det kan ofta handla om hur en värdegrund tar sig uttryck i de vardagliga mötena och vi vet ju att alla  

möten inte är enkla.  

Alla kan vi vara överens om att ett gott bemötande, ett gott värdskap och en bra service är viktig för  

alla verksamheter. Det handlar om hur vi använder de vardagliga mötena för att utveckla vår 

verksamhet, vår organisation eller vårt företag. Hur vi skaffar nöjda kunder - elever, föräldrar,  

kommuner, andra uppdragsgivare etc.  

Allt för att bygga ett stort förtroende bland våra intressenter och skapa en framgångsrik och lönsam 

organisation. 

 

Oavsett om vi talar om bemötande, värdskap eller service så bottnar det i värdegrund, 

företagskultur och attityder. Det finns bara vinster med att utveckla sin verksamhets/organisations 

bemötande och värdskap.  

 

Nyckelord är arbetsglädje, samverkan och effektivitet. Men hur gör 

man för att uppnå konkreta och varaktiga resultat?! 

 

Med ett strategiskt bemötande och värdskap får man: 
• En mer angelägen verksamhet/organisation/företag som stärker både interna och externa relationer. 

• Starkare och/eller längre relationer med kunder, brukare och andra intressenter som dessutom  

 blir goda ambassadörer. 

• Ökad kompetens- och konkurrenskraft. 

• Ökat förtroendekapital för verksamheten/organisationen/företaget. 

• Motiverade medarbetare som trivs med sina jobb. 

• Ett starkare ledarskap. 

 

Utbildare: Anders Lundin i samarbete med Skillspartner AB  

Anders börjar sin föreläsning kl 13 på måndag och avslutar till lunch dag 2. För er som kommer tidigare på 



 
 

   

måndagen ordnar vi en visning av skolan.  

 

Plats: Vretagymnasiet utanför Linköping 

 

Tid: 26/10 kl 10.00 – 27/10 kl 13.00 

 

Målgrupp: All personal som arbetar på Naturbruksskolornas förenings medlemsskolor. 

 

Pris: 1550 kr/person + moms (kursavgift, kaffe, luncher, middag på måndagkvällen, kursdokumentation) 

 

Boka boende: Vi rekommenderar följande hotell/vandrarhem/B&B 

 

Ljungsbro vandrarhem  013-206825 (Ljungsbro Fritidscenter) 

Vandrarhemmet Bergs slussar 013-60330 

Kullagården B&B  013-392034 

STF Vandrarhem Linköping 013-359000 

Södra Lund B&B  0706-626403 

Hilma Winblads B&B  0727-045800 

Stenholmens gårdshotell 013-58035 

 

Anmälan: Anmäl via e-post till vretagymnasietnbg@regionostergotland.se 
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