Levanger kommune

Foredrag med Atle Vårvik - Levanger videregående skole
9. mars 2010 kl: 14.30-15.30
Levanger er en av utvalgte kommuner i Norge som har fått tilbud om og takket ja til et
større MOT arrangement 9. mars 2010.
Arrangementet blir et samarbeidsprosjekt mellom Levanger kommune og Levanger
videregående
Denne dagen vil det blant annet bli arrangert egne show med og for alle elever i
ungdomskolen og videregående skole.
I forbindelse med arrangementet vil MOTs grunder Atle Vårvik holde
inspirasjonsforedrag på Levanger videregående skole kl. 14.30-15.30.
Målgruppe for foredraget vil være alle våre samarbeidspartnere lokalt.
Foredraget vil ha verdi for alle som ønsker å bygge og forsterke gode
organisasjonskulturer, enten det er i idrettslag, skole, kommune eller næringsliv.
Foredragets tittel vil være ”MOT ER MENNESKETS VIKTIGSTE EGENSKAP OG EN
ORGANISASJONS VIKTIGSTE VERDI.”
Litt om foredragsholderen:
Selv om Atle for noen er mest kjent for sin ”Donald- drakt ” på skøytebanen og sin
olympiske deltakelse på 5000m i 1992 og 1994 er det hans lidenskaplige interesse
for ungdom og mennesket som flest har hatt glede av.
Sagt om Atle og hans foredrag:
Odd Reitan i boka: ”Slik leder de beste”:” En viktig del av REMA filosofien er MOT. Vi
har et kursopplegg som understreker betydningen av MOT. Det gjelder å være
modig, inkludert motet til å være imot noe. Det merkelige med Atle Vårvik- han har
gjort en kjempejobb med å implementere gode holdninger hos kjøpmennene våre.
De kommer ut fra foredragene hans som bedre mennesker. De får et helt annet
perspektiv på hva de driver med. Da snakker de ikke butikk i det hele tatt, men det å
være menneske og ha gode holdninger.”

Da vi har begrenset med plasser ber vi om at dere som mottar denne invitasjonen gir
tilbakemelding til undertegnede pr. E-post innen 26.02.10
Hvis antall påmeldte skulle overstige antall disponible plasser gjelder ”først til mølla
prinsippet.”
Vi ønsker tilbakemelding også om dere er forhindret fra å komme.
Mvh
Hartvik M. Eliasson
MOT-koordinator
Levanger kommune

