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Öka frisknärvaron

Förnya 
ledarskapet

Skapa kvalitets
tänkande

Gör företaget 
redo för

fler affärer

Vi stöttar pedagogiska 
entreprenörer och 
innovationer

Optimera 
organisationen
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”Vi tar dina behov 
ut på nya äventyr”

verraska personalen med att lägga nästa konferens 
utomhus. Låt dina medarbetare använda olika 
utomhusmiljöer för att komma fram till hur ni bäst 

jobbar tillsammans.

Naturpräglade utomhusmiljöer stimulerar inlärning och 
motivation, kreativitet och logik. Genom att se, höra, 
känna, dofta och smaka aktiveras alla sinnen. 

Stressnivåerna går ner och personalen blir mer 
koncentrerad.

tärk friskfaktorerna och undvik risk-
faktorerna i ditt företag. 

Utevistelsen i sig stärker hälsan och uppmuntrar 
till rörelse. Gröna utomhusmiljöer sänker stress-
nivåerna.

Vi visar i teori och praktik hur du kan arbeta med 
detta och skräddarsyr workshops efter dina behov.

1. Hälso- och personalvård

Vi kommer närmare varandra

Vi erbjuder kompetens 
inom fyra områden:

Känsla för kvali
tet
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tt arbeta med personalledning och arbetsgrupper i 
en variationsrik utomhusmiljö ger effekter du inte 

trodde var möjliga. 

Ett vandrande medarbetarsamtal, utomhuskonferenser, 
kompetensutveckling, fortbildning, socialt samspel och 
samarbete, kreativitet och problemlösning är exempel på 
insatser som vi har metoder för.

2. Ledarskap och 
personalutveckling

Högt i tak

a med ledningsgruppen och medarbetarna ut för 
att skapa delaktighet och förankring i förändrings-

processen. 

Oavsett om det handlar om nya rutiner, ny personal-
organisation eller förändrade produktionsprocesser kan 
delar av företagets förändringsarbete ske utomhus. 

Vi har metoder för att identifiera problemen, hitta 
lösningarna och skapa gemensamt ansvarstagande för 
förändringarna. 

4. Förändringsarbete

Mer än jag tro
dde 

var möjligt

tt stärka företagets miljö- och kvalitetsarbete 
handlar ofta om attityder och inställning. 

Uterummet är rätt plats för att skapa förståelse för 
den enskilde medarbetarens roll och betydelse. 

Genom närkontakt med natur och de naturliga 
processerna är det lätt att skapa engagemang för 
miljö och hållbar utveckling.

3. Miljö- och kvalitetsarbete

”Workshop efter 
dina behov”Vi erbjuder kompetens 

inom fyra områden:

Känsla för kvali
tet
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Nationellt centrum för utomhuspedagogik
Lögstadsgatan 5, 598 39 Vimmerby, 013-28 10 00

www.utomhuspedagogik.liu.se  utomhuspedagogik@liu.se

Na�onellt centrum 
för utomhuspedagogik

Na�onellt centrum 
för utomhuspedagogik
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Vi stöttar pedagogiska 
entreprenörer och 
innovationer

Motivation ger framgång

Boka in ett möte med oss idag!
å får du veta mer hur du kan utveckla ditt företag eller 
dina produkter på ett nytt sätt.

Katarina Johansson
013-28 19 97 (även mobil)
katarina.johansson@liu.se

Christian Gustavsson 
0709-54 30 90

christian.gustavsson@liu.se

S

ationellt centrum för utomhuspedagogik, NCU i Vimmerby tar 
avstamp i forskning, metoder och erfarenheter från åratal av  
utomhusundervisning och tar den till företag och näringsliv.

NCU i Vimmerby är ett resurs- och kompetenscentrum som är en del av 
Nationellt centrum för utomhuspedagogik vid Linköpings universitet där 
man har utbildat fler än 4 000 aktiva utomhuspedagoger och genomför 
världens enda masterprogram i utomhuspedagogik

– Vi stöttar utveckling av produkter och tjänster för barns lek och   
   lärande utomhus.

– Vi samarbetar med aktörer inom fritid, rekreation och turism för att 
   utveckla lärande upplevelser och besöksmål.

– Vi erbjuder outdoor management, företagsledning utomhus.

– Vi skapar pedagogiska uterum och testmiljöer.
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