
 
 
 
 

 
 

ARBETSPLATSENS TEATER 
WORKSHOP 

 Om skillnader mellan privat, personlig och professionell 
 

Vår arbetsplats kan liknas med en teater där vi spelar olika roller. 
Att bygga relationer på arbetsplatsen som ledare är att gå balansgång mellan att vara 

privat, personlig och professionell och man behöver hålla sig på rätt sida. 
 

Det här är en workshop för dig/er som arbetar  
med människor, som professionella stödjare, ledare och chefer. 

 
Ledare och skådespelare med intellektuell funktionsnedsättning delar  

med sig av sina erfarenheter av arbetet på Kulturcentrum Väst. 
 
 
Vi har relationer med våra föräldrar, barn, vår partner, våra släktingar, vänner, arbetskamrater och vår 
omvärld. Och så har vi relationen till oss själva och relationen till livet. Vi är involverade, engagerade, 
närvarande, på väg in och på väg ut ur relationer hela livet.  
 
I våra relationer spelar vi olika roller, informella bland familj och vänner och formella på ditt jobb. Vi har 
roller där vi är privata, personliga och professionella. Att bli medveten om dina olika roller och hur du 
relaterar hjälper dig att utvecklas på alla plan.  
 
Innehåll i workshop: Vi varvar teori med praktiska övningar med syfte att skapa en gemensam 
utgångspunkt för reflektioner kring frågor om: 

- Skillnader mellan, privat, personlig och professionellt bemötande?  
- Vilka förutsättningar behövs för att skapa socialt hållbara grupper på arbetsplatsen? 

 
Tid: halv eller heldag. 
 
Medverkande: Konstnärlig ledare och 2 aktörer med intellektuell funktionsnedsättning från KCV. 
 
 
Utbildare: Kulturcentrum Väst (KCV) är en integrerad teater med professionella scenkonstnärer med olika 
bakgrunder. Det är också en daglig konstnärlig arbetsplats inom LSS i Stora Höga. KCV har satt upp flera 
produktioner för barn och vuxna på; teatrar, kulturhus, arbetsplatser och skolor i Sverige.  Vi håller 
föreläsningar och workshops för; skolor, utbildningar och arbetsgrupper på olika teman.  
 
 
Kontakt & bokning:  
Kajsa Odén, Kulturcentrum Väst 
tfn: 070 591 3203,  
e-post: info@kulturcentrumvast.se 

Hemsida: www.kulturcentrumvast.se 
Facebook: kulturcentrum väst 


