
Ledarskapsutbildning i rörelse
Alumniresa Melide – Santiago de Compostela
 11 maj - 15 maj 2023



Ledarskapsutbildning i rörelse
Alumniresa till Santiago de Compostela
Sensus inbjuder dig som gått utbildningarna Diplomerad HR-specialist och Diplomerad 
personalledare för Svenska Kyrkan till Alumnidagar/utbildning i ledarskap på El Camino de 
Santiago de Compostela. En ledarskapsutbildning i vandrande form mot målet Santiago de 
Compostela.

under alumnidagarna erbjuder vi dig ledarutveckling samt ett fortsatt byggande av nätverk. Dagtid arbetar 
vi med olika teman som är viktiga i ledarrollen. Varje tema introduceras på morgonen. Egen reflektion under tysta 
perioder kombineras med samtal två och två under vandringen. På kvällen samlas vi för delande av dagens tankar, 
intryck och erfarenheter.

vandringen Melide – Santiago de Compostela (ca sex mil under tre dagars vandring) är den sista delen av den 
franska pilgrimsleden som förutom sitt andliga värde även är upptagen på världsarvslistan då den varit ryggraden 
i den kulturella enhet som Europa är. Pilgrimerna kom på vägar som utgick från Sverige, Polen, Holland, Irland, 
Storbritannien och till och med Turkiet. Via alla dessa bivägar sammanstrålade de i Frankrike för att sedan som 
en enda ström bege sig till Galicien och Santiago de Compostela.

utveckla ditt ledarskap medan du på ett bekvämt sätt går den sista delen av den franska pilgrimsleden.

Pris
17 100 kronor per person i dubbelrum. (Inkvarteringen sker i dubbelrum). 1 200 kronor i rabatt för dig som gått 
Diplomerade HR-specialister eller Diplomerade personalledare för Svenska Kyrkan.

Det här ingår
• Ledarskapsutbildning under 3 dagar med Katharina Persson  som kursledare.
• Boende 4 nätter. Del i dubbelrum. Inkvartering i Melide, Arzúa, Rúa och Santiago de Compostela. 

Övernattning sker på hotell och hostels. Rummen har sängkläder och handduk samt dusch och toalett.
• 4 frukostar och 4 middagar.
• Flygresa Köpenhamn – Santiago de Compostela med Iberia tur och retur inkl skatter och avgifter.
• Transfer mellan Santiago de Compostela flygplats och Melide samt mellan Santiago de Compostela centrum 

och Santiago de Compostela flygplats.
• Bagagetransport mellan hotell och hostels under vägen.
• Rese- och vandringsledare från Sensus.
• Engelsktalande jourservice 24 timmar/dygn.
• Guidebok med kartor (engelsk text), praktisk information och resplan samt GPX filer över vandringen

Det här tillkommer
• Resa till och från Kastrup/Köpenham
• Lunch alla dagar
• Annan dryck till middagarna än det som ingår
• Personliga utgifter 

Digitalt förmöte 10 mars
Fredagen den 10 mars kl. 10-11 ses vi i ett digitalt möte där vi förbereder oss och får praktiska tips om vandringen/
resan.



Utbildningens syfte 
• Att utveckla ditt personliga ledarskap
• Att få praktisk övning utifrån teorier bland annat om 

kärnkvaliteter och grupprocesser
• Att ge utrymme för reflektion, fördjupning och lärande 
• Att nyttja vandring som metod för fördjupat lärande

Utgångspunkter
Sensus utgår från en helhetssyn på människan, kunskap 
och metodik. Vi har vår grund i folkbildningen och 
folkbildningens metoder som innebär utveckling och 
lärande i mänskliga möten. 

Vi bejakar människans livslånga lust lärande och har en tillit 
till varje människas förmåga att utvecklas och bidra. Vi utgår 
från ett värdesättande förhållningssätt.

Metod – Lärande i rörelse
Forskning visar att rörelse genom till exempel vandringar 
hjälper oss att reflektera på ett effektivare och mer 
obehindrat sätt. Det blir nära till öppna och djupa samtal 
med stort fokus. 

Genom vandringen, påverkan av naturen och med hjälp 
av olika frågeställningar skapar vi bra förutsättningar för 
utvecklande reflektion. Vi kombinerar olika metoder och 
reflekterar över mig själv som människa, som gruppmedlem 
och som ledare. 

Upplägg
Dagarna varvas med vandring, samtal i mindre grupper, egen 
reflektion i tystnad, övningar och teoriavsnitt. Vi utgår från 
tre olika delar:

Inåt – Vi tittar på oss själva, för att öka vår egen 
självkännedom. Det handlar om vilka som är mina styrkor, 
beteenden, drivkrafter och behov. Om hur jag ser på mitt eget 
självledarskap, varför jag är ledare och vad jag får ut av det.

Utåt – Vi tittar på samspelet med människor runt omkring 
mig. Det handlar om hur jag påverkar och påverkas av 
personer runt mig. Hur jag samspelar med personer och 
grupper för att skapa ett gott samarbete, öppenhet och tillit. 
Hur jag bidrar till att skapa goda grupprocesser och bygga 
framgångsrika team.

Framåt – Det handlar om hur jag vill ha det i framtiden. Vad 
jag vill åstadkomma, vad jag vill fortsätta med, vad jag vill 
utveckla och vad jag vill sluta med. Hur min plan för min 
egen ledarutveckling ser ut.

Några teman och teorier som utbildningen tar avstamp i 
• Kärnkvaliteter, Daniel Hoffman
• Tillitsskapande processer, bland annat utifrån forskning 

från Tillitsdelegationen
• Psykologisk trygghet, Amy Edmundsson
• Kollektiv intelligens och samspel i grupper, Philip 

Runsten, Andreas Werr
• Gruppers utveckling IMGD - Integrative, Model, Group, 

Development, Susan Wheelan 
• Individens behov och beteende i grupper THE - The 

human element Will Schutz
• Feedback och dess betydelse för gruppers och individers 

utveckling
• Pilgrimens sju nyckelord, med inspiration av Hans-

Erik Lindströms tankar; frihet, enkelhet, tystnad, 
bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande 

Ansvarig utbildare 

Katharina Persson 
Katharina är hemvistledare och verksamhetsutvecklare 
på Sensus och arbetar mycket med pedagogiskt 
utvecklingsarbete. Hon har stor erfarenhet som utbildare 
och processledare inom vuxnas lärande, ledarskap, 
grupputveckling och lärande på nätet. Hon är också 
certifierad handledare i kärnkvaliteter. 

Katharina har stor erfarenhet av lärande i rörelse och har lett 
ett flertal utbildningar tidigare bland annat på Santiago de 
Compostela, Kullaleden och i Grövelsjön.

Kursplan
Utbildningen vänder sig till dig som vill utveckla ditt ledarskap, den passar både för dig 
som vill utveckla ditt självledarskap och för dig som har en formell ledarposition. Vårt 
förhållningssätt till ledarskap kännetecknas av en människosyn som innebär en tillit till varje 
människas förmåga, vilja att lära, utvecklas och bidra. 

Under dagarna erbjuder vi dig ledarutveckling i en inspirerande miljö där vi varvar teoripass, 
samtal i grupp och enskild reflektion. Varje dag arbetar vi med olika teman som är viktiga i 
ledarrollen. Egen reflektion under tysta perioder kombineras med samtal två och två under 
vandringen. 

Frihet – Enkelhet – Tystnad – Bekymmerslöshet – Långsamhet – Andlighet – Delande

Pilgrimmens sju nyckelord, med inspiration av Hans-Erik Lindströms tankar



Resplan 11 maj - 15 maj 2023
Torsdag 11/5

11:40 Flyg, IB 3727 avgår från Köpenhamn Kastrup
14.55 Ankomst till Madrid Barajas

15:45 Flyg, IB 3878 avgår från Madrid Barajas
17:00 Ankomst till Santiago de Compostela flygplats

Chaufför med buss möter grupp vid parkering utanför 
ankomsthallen. Bussen har skylt ”Sensus Group” i vindrutan.
Transfer avgår så snart alla deltagarna har fått ut sina väskor 
och kommit ombord på bussen. Restid cirka 45 minuter, 43 km.

Hotel Lux Melide
Calle San Roque 2
15800 Melide
Tfn 0034 981 505 417

Middag på ditt boende

Fredag 12/5

Frukost på ditt boende

Vandring och bagagetransport Melide - Arzúa, 15 km
Första dagens vandring går genom ett område med små 
kullar täckta av eukalyptus. Efter att ha korsat floden Iso, 
via en charmig medeltida bro, befinner du dig i Bibadiso. 
Där finns Hospital de San Antón, en Antónine-stiftelse 
från 1400-talet som nyligen renoverats. Dagens slutmål är 
Arzúa. En plats av intresse här är det före detta klostret i La 
Magdalena. Ta tillfället i akt att smaka på traktens utsökta ost!

Lätt vandring 15 km, 5 timmar.

21:00   Middag på ditt boende

Hotel Arzúa
Rúa Lugo 132
15810 Arzúa
Tfn +34 689 96 99 96
www.hotelarzua.com

Lördag 13/5

08:00 Frukost på ditt boende

Vandring Arzúa – Rúa, 19 km
När du inleder dagens vandring går du längs Rúa do Carmo. 
Leden går denna dag genom grönsaksodlingar och över fält 
och så småningom når du fram till As Barrosas ekodling. 
Därefter fortsätter du genom pinje- och eukalyptusskog. 
Besök gärna det lilla 1700-tals-kapellet Santa Irene som en 
gång tillägnades den portugisiska martyren Santa Irene. 
Rúa är sista övernattningen innan du når Santiago de 
Compostela.

Medelsvår vandring 19 km, 6 timmar

21:00 Middag på ditt boende

Hotel O Pino 
A Rúa, 9, Arca
15821 Rúa
Tfn 0034 981 511 035 / 148
www.hotelopino.com 

Söndag 14/5

08:00 Frukost på ditt boende

Vandring och bagagetransport Rúa – Santiago de 
Compostela, 20 km
Pilgrimsleden går runt spetsen av Arca och fortsätter nedför 
en gata som snart övergår till en övervuxen lövad stig. Du 
passerar den lilla byn San Marcos, nära toppen av Monte 
do Gozo, från vilken du kan se Santiago de Compostela. 
När du kommit fram till Santiago de Compostela finner du 
pilgrimsmottagningen i ett hus vid torget beläget framför 
den stora Jakobskatedralen. Där lämnar du passet med 
dina stämplar och får ditt Compostela, som för den troende 
katoliken berättigar till ett avdrag på halva tiden i skärselden.

Medelsvår vandring 20 km, 6 timmar

Hotel Alda San Carlos
Rúa do Hórreo 106
15701 Santiago de Compostela
Tfn + 34 981 56 05 05
aldahotels.es/alojamientos/hotel-alda-san-carlos

20.30 Middag lokal restaurang

Måndag 15/5

Frukostmatsalen på ditt boende är troligen inte öppen när du 
måste lämna hotellet, frukost på egen hand.

Chaufför med buss möter utanför hotellet.
Bussen har skylt ”Sensus Group” i vindrutan.

07:00 Transfer avgår från ditt boende
07:20 Ankomst till Santiago de Compostela flygplats

09:20 Flyg, IB 3877 avgår från Santiago de Compostela  
 flygplats
10:25 Ankomst till Madrid Barajas terminal 4

11:30 Flyg, IB 3730 avgår från Madrid Barajas terminal 4
14:40 Ankomst till Köpenhamn Kastrup

Utbildningen är ett samarbete mellan Sensus, Lingmerths 
Resebyrå och Vandra of Sweden.

Information och anmälan

Peter Östberg
verksamhetsutvecklare, Sensus studieförbund
Telefon: 0470-707305
E-post: peter.ostberg@sensus.se

Maria Ljung
verksamhetsutvecklare, Sensus studieförbund
Telefon: 0470-707302.
E-post: maria.ljung@sensus.se

Sista anmälningsdag 10 december 2022.

Antalet platser är begränsat.


