
KROPP&SJÄL K .B 
KATR IN BYRÉUS 
 

Välkommen till 
Grupp i handledning/superhandledning med 
kreativa metoder för främst 
organisationsutveckling/chefs-ledarskapsfrågor 
 
HT 16 med start den 9/9 
och fortsättning en fredag varje månad kl 13-16. Totalt 4 gånger 
under hösten: 9/9, 14/10, 25/11, 9/12. 
 
Jobbar du som organisationskonsult/handledare med uppdrag främst kring 
organisationsutveckling/chefs-ledarskapsfrågor och söker egen handledning med 
skapande inslag och gestaltande metoder för att utveckla ditt ledarskap? 
Deltagarna (max 8 personer) erbjuds handledning/superhandledning med hjälp 
av metoderna forumspel, rainbow, värderingsövningar, levande stolar, kort, 
reflekterande team, som-om-lyssnande, figurer, m.m. Läs mer i Kreativa 
metoder för grupputveckling och handledning (Byréus, Liber 2012, som är 
kurslitteratur vid handledarutbildningen, Ersta Sköndal högskola) 
 
 
Kostnad: Totalt för fyra tillfällen: 6.800:- + moms 1.700:-. Fika och frukt ingår. 
Var vänlig meddela fakturaadress och eventuell allergi. Betalningen kan delas 
upp månadsvis vid önskemål. 
 
Plats: Hälsans Hus, Fjällgatan 23 A, Stockholm.  
T-bana Slussen - Uppg. Slussen. Busshållplats till höger.( Gå ej över gatan) Buss 2,46, 
48, 53, 76. Åk till andra hållplatsen: Tjärhovsplan. Gå tillbaka ca 50 m. Korsa gatan och 
sväng upp till höger. Då är du på Fjällgatan och kan se Hälsans Hus. 
Eller promenera upp längs Katarinavägen från Slussen. Fin utsikt. Tar ca 8 min. 
Ta med inneskor.  
 
Information: 0708 - 736871 katrin.byreus@bredband.net 
 
Handledare:  Katrin Byréus, lärare, dramapedagog, författare och diplomerad 
handledare  med utbildning i Psykosocialt arbetssätt under 3 år på St 
Lukasstiftelsen och en handledarutbildning under 2 år på IHK/ institutet för 
Handledning och Konsultation/ Uppsala Universitet. Katrin Byréus är verksam 
som handledare, konsult och föreläsare inom offentlig och privat verksamhet och 
är utbildningshandledare vid handledarutbildningen, Ersta Sköndal Högskola. 
Tillsammans med Anna Gilbe leder K.B. också en 1-årig handledarutbildning för 
personal inom förskola/skola.  
 
 
Katrin Byréus, författare till bl.a. "Du har huvudrollen i ditt liv" (Liber-10), och Kreativa 
metoder för grupputveckling och handledning” (Liber 2012) Medförfattare till: 
DRAMA-ledarskap som spelar roll. (Studentlitteratur 2011) www.byreus.com 


