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SMF NAVIGATOR FRAMTIDSLABBET

Vi har höga ambitioner med Navigator. Och vår erfarenhet är att det lönar
sig att tro på människans inneboende förmåga, dolda potential och
kapacitet att skapa positiva förändringar. Det är värderingar som Furuboda
stått för sedan det grundades för över 50 år sedan. Oavsett vad som lett
dig hit, kan du välja att från detta läge leda ditt liv i en ny riktning.
Framtiden börjar inte i morgon. Den börjar NU!
En 13 veckors SMF-kurs
som bara handlar om dig!
Efter avslutad kurs på Navigator
Framtidslabbet ska du
ha en klar bild av vad
du vill. Vi hjälper dig
0.Introduktionsvecka
att lyssna till dina
drömmar, övervinna
hinder, och att
Intag var fjärde vecka
forma olika
strategier för
att nå dit du vill!

12. Miljö & Behov

Kartläggning
Intervju
Information

11. Mål & Riktning
Formulera mål, delmål
Strategi och struktur

9.10.
Familj
Vision
och
& vänner
Dröm
IdentiÞera
Spenderar
vad
dusom
tillräckligt
Šr vŠrt
mycket
att satsa
tid med
pådem
och som
betyder
kämpamest?
för

Vi erbjuder dig möjligheten att prova på
att studera ämnen efter dina behov och
önskemål. Du får möjlighet att gå bredvid
Allmän kurs under en
vecka.
Våra pedagoger
Utöver
Navigotor-processen
du som deltagare möjlighet
arbetar med dina målfåri sikte!
att prova på ämnesstudier
utifrån behov och intresse.
Vidare får du möjlighet att gå
bredvid Allmän kurs under en
vecka samt träffa studie- och
yrkesvägledare.

Kursfakta

Längd: 13 veckor

Målgrupp: Personer utan behörig-

het från gymnasium/grundskola
Anvisning och kursstart

Enligt överenskommelse med
handläggare och kurskontakt
Kurskontakt

Petra Anderberg
petra.anderberg@furuboda.se
073-941 46 80

Kontaktperson:
Petra Anderberg
petra.anderberg@
Tel: 0739-414680

1. Personlighet

Vad behöver du för att växa
och fungera optimalt

Vad Šr speciÞkt och unikt
med din personlighet?

2. Gruppdynamik

Gruppens utvecklingsfaser,
team-roller, samarbete

Navigator
Framtidslabbet
SMF

3. Kommunikation
NVK, aktivt lyssnande,
presentation

Insikt - Redskap - Kraft
att förändra ditt liv &
påverka din framtid

4. Ledarskap

Egenansvar, påverkan,
självstyre

8. Lärande &
Utveckling

9.Värderingar

Övertygelser, stabilitet,
beslutsamhet

Studieteknik,
inlärningsstilar,
egenansvar

7. Hälsa

Mentalt, fysiskt och
existentiellt

6. Identitet &
Förändring

5. Självförtroende
Självkänsla
Inre styrka,
självacceptans

Ideal-jag, real-jag
rutiner, självdisciplin

Självförståelse är grunden för att utvecklas som människa, vilket
leder till acceptans, mod, växande kommunikationsfärdigheter och
bättre samspel med andra människor.
Studie- och yrkesvägledning sker både individuellt och i grupp, där
du får hjälp att förstå din inlärningsstil och vilka eventuella
studiealternativ som kan vara lämpliga just för dig.
Under tiden på Navigator Framtidslabbet ges du möjlighet att lära
känna din arbetsmarknad, forma goda sökredskap och strategier
som fungerar för dig.

Furuboda folkhögskola Malmö
Adress Fagerstagatan 1B, 214 44 Malmö • Telefon 040-644 65 00
E-post malmo@furuboda.se • Hemsida www.furuboda.org
Plusgiro 900594-3 • Swish 900 59 43

Självständiga och ansvarstagande människor med full delaktighet i ett öppet och tillgängligt samhälle
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