
För dig som är engagerad i 
barn- och 
ungdomsverksamhet
i  Skara kommun

INSPIRATIONSKVÄLL
De senaste tre åren har Anneli föreläst och 
utbildat företag och organisationer i vad hon 
anser är nyckeln till framgång.

Som certifierad kommunikolog är hon  
specialtränad i att känna igen vilka nycklar som 
leder till framgång respektive  
misslyckande, oavsett bransch och  
systemnivå, samt vilka förändringar som ska till 
för att det ska bli succé! Anneli leder  
sedan individer, grupper och organisationer till 
bestående förändringar!

Under åren 2005-2013 var Anneli 
förbundskapten för svenska landslaget i 
orientering. Under sina år som förbundskapten 
har svensk orientering tagit hela 55 VM 
medaljer.

Mellan åren 1989-2008 arbetade Anneli 
som idrottslärare. Fokus var då att väcka 
engagemang och delaktighet hos eleverna 
utifrån målet ”hälsa och glädje genom hela 
livet”

Läs mer på: 
www.anneliostberg.se

Ett samarbete mellan:
16 april
kl 18.00

på 
Rosers  

Salonger



Nätverket för barn och unga vill samarbeta!

• för att stötta varandras goda arbete bland barn och unga i Skara

• för att ge inspiration till ledare som på olika sätt arbetar med unga, 
   inte minst ideella ledare inom föreningar och klubbar i kommunen

• för att skapa mötesplatser som främjar barn och ungdomars  
   välbefinnande och utveckling

Nätverket består av personer från föreningsliv, organisationer och  
kommunala förvaltningar. Den leds av en styrgrupp, ordförande är  
Eva Rosén 0511-265 22.

Exempel på tidigare aktiviteter är: 
• årlig vuxennärvaro vid årskurs 9:s avslutningsfest 
 
• anordnat en inspirationsfest för barn- och ungdomsledare inom  
   föreningslivet med Dennis Andersson,  2008

• bjudit in Carolina Klüft för att möta 1 400 skaraelever, 2009

• haft huvudansvaret för föreningsmässan i Skara med 1 400 besökare,   
   2010 

• arrangerat en dag för högstadieelever och vuxna kring konflikthantering,    
   2011 

• en dag för 400 mellanstadieelever och ett femtiotal vuxna om  
   Unga på nätet, 2013

• samling med kommunens politiker om barns och ungas situation i Skara, 
   2014

Utöver detta har Nätverket stått för några mindre arrangemang som t.ex. 
krisgruppsutbildning för föreningsledare och vuxenmedverkan i After 
School Club. Hittills har Nätverket fått ekonomiskt stöd av bl.a. Rotary, 
Rädda Barnen, Röda Korset, SISU, Svenska Kyrkan och i starten även av 
Folkhälsorådet i Skara kommun och Sparbanksstiftelsen i Skaraborg

VÄLKOMNA!    Till en härlig 
& inspirerande kväll 

NÄR: 16 april kl 18.00 
VAR: Rosers Salonger 
ANMÄLAN senast 9 april till: 
• Eva Torstensson, 0511-322 01   
eva.torstensson@skara.se 
• Johanna Andersson, 0511-320 38   
johanna.andersson@skara.se

Vi bjuder på fika under kvällen! 

Under kvällen blir ni inspirerade av  
föreläsaren Anneli Östberg.  
Anneli har med sina 27 år inom pedagogiska och 
coachande yrken en gedigen kompetens i att  
utveckla individer, grupper och organisationer.  

• ALLA VILL OCH KAN UTVECKLAS  
• TILLSAMMANS ÄR VI STARKA 
• GLÄDJE OCH TRYGGHET ÄR EN     
   BRA GROGRUND FÖR FRAMGÅNG

Läs mer på broschyrens baksida!


