
DET SAMSKABENDE MINDSET 
EN BREDERE TILGANG TIL BEDRE VELFÆRD

Det er en spændende opgave at tænke 
civilsamfundet tættere ind i kommunens 
opgaveløsning. Det forudsætter dog et 
særligt ’mindset’, idet du både skal være 
fagprofessionel og agere relationsarbejder. 

Samskabelsesprocesser strander derfor ofte 
- ikke grundet manglende vilje, men grundet 
manglende kompetencer til at understøtte 
borgernes ideer og initiativer.

UDBYTTE 

• Konkrete metoder til at organisere samskabelse i praksis 

• Forståelse for det samskabende mindset og hvordan du udvikler det 

• Viden om hvad det kræver at være en involverende organisation 

• Træning i at drive processer, der sætter rammen for et frirum til kreativitet og innovation  

• Redskaber til at afstemme metodevalg med ressourcer, målsætninger og kerneopgave 

• Forberedelse af konkret samskabelsesprojekt til egen organisation

På uddannelsen Det Samskabende Mindset 
får du nye perspektiver og praktiske 
fremgangsmåder til at facilitere samarbejde 
med foreninger, borgere, virksomheder og 
frivillige. 

Du bliver klædt på med redskaber og 
konkrete eksempler der ruster dig til at 
organisere og lede involvering og facilitering i 
forskellige typer samarbejdsprocesser.



MODUL 1: Samskabelse eller samarbejde? Forskelle, fordele og fremgangsmåder 

• Få overblik over forskelle, fordele og fremgangsmåder i diverse samarbejdsformer 

• Afstem metodevalg med ressourcer, målsætninger og kerneopgave 

• Lær at understøtte samskabende dialoger med involverende kommunikation 

• Engagér andre gennem værdsættende kommunikation og ledelse 

MODUL 2: Den involverende organisation – ledelse og involvering af civilsamfundet 

• Få kendskab til forskellige metoder til organisering, rekruttering og fastholdelse af frivillige 

• Arbejd systematisk og strategisk med at organisere et bæredygtigt frivilligmiljø 

• Få redskaber til at begejstre og lede frivillige på en enkel og effektiv måde 

• Understøt uorganiserede indsatser gennem både krav og fleksible rammer 

MODUL 3: Facilitering af samskabelsesprocesser og design af projekter 

• Find ikke-realiserede intentioner og potentielle løsninger gennem narrative værktøjer 

• Brug eksperimenter og prøvehandlinger som metoder til at skabe viden og nye muligheder 

• Facilitatorens tjekliste – skab gode rammer for ideudvikling og samarbejde 

• Sparring om ideer og muligheder i samskabende projekter
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INGERFAIR 
Ingerfair er højt specialiserede konsulenter 
inden for arbejdet med fr ivi l l ige og 
samarbejdet mellem civilsamfundet og det 
offentlige. Vores vision er, at arbejdet med 
frivillige anerkendes som en særlig faglighed. 
Vi løser opgaver i store og små foreninger 
samt i det offentlige på forvaltnings- og 
institutionsniveau.

INCENTO 
Incento  er et fællesskab af konsulenter, 
coaches og narrativt inspirerede ledelses-
rådgivere. Vi forener socialkonstruktionistisk 
tænkning med kompleksitetsteori, når vi 
leverer værdiskabende løsninger i både det 
offentlige og det private segment.  
Vi tror på, at man kun gennem handling lærer, 
hvad der virker i en konkret organisation. 

FORBEREDELSE  
Inden kursusforløbet bedes deltagerne forberede et konkret samskabelsesprojekt, som de har 
ledelsens opbakning til at afprøve undervejs i kursusforløbet. Projektet beskrives nærmere 
efter første dag i en udleveret skabelon, som sendes til kursuslederen. 

ECTS-POINT 
Kursusforløbet er en toning af valgmodulet ’Ledelse af samskabelsesprocesser’ under Diplom i 
ledelse. Det er valgfrit om deltagerne ønsker eksamen - bestået eksamen giver 5 ECTS-point. 

SÅDAN UNDERVISER VI 
Vi arbejder action learning-orienteret, hvilket betyder at deltagerne kommer til at forstå 
værktøjer og metoder ved at arbejde med dem i realistiske situationer. Dette skaber vigtige 
refleksioner på baggrund af praktiske erfaringer og kvalificerer den videre udvikling af praksis.
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