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MINE FORDOMME ER BEDRE END DINE…
- Så hvorfor tager du dig ikke sammen

Knæk et regnskab – København: 24-25/1 2013

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – København: 30-31/1 2013

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Århus: 28/2-1/3 2013

Knæk et regnskab – Århus: 4-5/3 2013

Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom! – Lyngby: 15/4 2013

Økonomistyring og budgettering – København: 14/5 2013

Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom! – Århus: 16/5 2013

Fordomme har en vigtig funktion, når vi fortolker
verdenen. Vi skal imidlertid alle passe på ikke at stivne
oven i hovedet og låse os fast på negative værdidomme
over for andre. Gør vi det, udvikler vi hverken os selv
eller de mennesker, vi omgås.

De fleste har nok en gang haft primitive fordomme om
fulde svenskere i Nyhavn, men de fleste af os er også
kommet videre og er blevet mere nuancerede. Det er
sket, fordi vi har indset, at fordomme virker
fordummende, og at et livslangt arbejde med etik,
værdier og holdninger er meget mere nyttige, hvis vi
ønsker at leve et fornuftigt liv.

Det gælder derhjemme, det gælder på arbejdet, det gælder i samfundslivet. Det gælder overalt.

SUPPLEMENT AS udbyder et kursus med titlen ”Mine fordomme er bedre end dine” netop for at give sit
bidrag til at alle interesserede får et udgangspunkt for at overveje om deres fordomme måske står i vejen
for dem og bør erstattes med refleksioner over værdier, etik og virksomhedskultur.

Især på arbejde er det afgørende vigtigt, at du og jeg i en verden, der forandrer sig med forrygende hast, er
indstillet på løbende at arbejde med etik og virksomhedskultur. For at blive mere produktive. For at få mere
arbejdsglæde. For holde os selv i udvikling. Kort sagt: For at holde os opdaterede med den virkelige
verden.

Fordomme og traditioner er ikke det samme.

Så traditionen tro ønsker SUPPLEMENT AS alle i vores netværk
GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR

Økonomi for ikke-økonomer
Forventes det af dig, at du skal kunne tale med om regnskab 
på et rimeligt niveau? Skal du kunne gennemskue, hvad der 
gemmer sig bag tallene i et regnskab?

I SUPPLEMENT AS er interaktiv story telling en integreret del 
af undervisningsformen. HP anvender det blandt andet på 
kurset "Knæk et regnskab", hvor der tages udgangspunkt i en
fælles historiefortælling for at den enkelte kursist kan relatere 
sig til det nye stof.

Få en lille smagsprøve på kurset her

Gå gladere hjem fra arbejde end da du kom
Vi byder endnu engang velkommen til "Gå gladere hjem fra 
arbejde end da du kom!" med Freddy Meyer

Onsdag den 15. april 2013, kl. 17 – 19 i Lyngby og
Torsdag den 16. maj 2013, kl. 17-19 i Århus.

TILMELD DIG HER

NU
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