4FP´s Core Course - din förändringsresa
Vi vet HUR du lyckas!

4FPAcademy
I vårt Academy tränar vi framtidsledare att med mod leda verklig förändring. Eftersom vi dagligen
befinner oss i skarpa utvecklingssammanhang hos våra kunder, designar vi alla moduler utifrån
verkligheten och omvärldens krav på organisationer i förändring. Med 30 år i forskning, träning och
utförande är vi unika med att veta HUR ni ska lyckas med en framgångsrik förändringsresa i er verklighet.
Vem
Vi bjuder in dig som har viljan och modet att leda förändring på ett nytt sätt. Du är nyfiken och
på jakt efter en ny förändringsmetodik som bär in i den nya framtiden. Du vill förflytta dig själv,
dina medarbetare och hela organisationen till att skapa extraordinära resultat.
Det unika med 4FP Core Course
•
•
•
•
•
•

Metodik där du på 1 sida får ner din organisations strategi och HUR du ska lyckas
Använder kroppen som verktyg för att bryta begränsningar
Integrerar det yttre och det inre vilket garanterar både resultat, utveckling och agerande
Lär dig att experimentera i vardagen för att skapa framgång med lust och energi
Fysiska övningar som bryter beteendemönster och underlättar för ett snabbare genombrott
Systematisk uppföljning som säkrar framdrift

Vad
Du tränas i en resultatorienterad metodik där en strategisk handlingsplan konkretiseras på 1 sida. Du
får verktyg att identifiera och lösa upp det som begränsar och skapar blockeringar. Det unika med vår
metod är att vi länkar den inre personliga utvecklingen till den yttre världen där du verkar. Du kommer
arbeta praktiskt och upplevelsebaserat där motorn är ditt utvecklingsarbete på hemmaplan. Den
systematiska uppföljningen gör att du själv bryter igenom på ett sätt du inte gjort tidigare och får
verktyg att få andra att göra detsamma.
Hur
Vi träffas under 5 månader uppdelat på 4 gånger. På de gemensamma modulerna sker praktisk träning
i 4FP-metodiken. Mellan våra träffar testar du nytt och leder verklig förändring på hemmaplan. På detta
sätt tränar du hantverket och skapar en djupare förståelse för metodiken.
Resultat
Uppnå det extraordinära och utvecklat förmågan att leda förändring på riktigt. Du har bemästrat 4FP´s
grundmodeller, förändringsmetodik och är redo att leda din organisation in i framtiden.
Utmaning
Att det är på riktigt i din verklighet. Vår metodik är designad så den integreras direkt i vardagen.
Att använda verktygen som bryter mentala spärrar och kulturella blockeringar för att säkra
hållbarhet och nyfikenhet under hela resan.
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