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Det voksende behov for tværorganisatorisk 
opgaveløsning kræver koordinering af 
indsatser og ressourcer, såvel internt som på 
tværs af enheder og organisatoriske grænser. 

Værdiskabende relationel koordinering kræver 
effektfulde faciliteringsmetoder og 
kommunikative egenskaber, der kan kvalificere 
og højne koordinering og videndeling på tværs 
af organisationen.

UDBYTTE 
• Stærke værktøjer til at facilitere koordinering internt og på tværs af organisationer 
• Kompetencer til at koordinere tværorganisatoriske indsatser og ressourcer 
• Evnen til at navigere i og løbende afstemme din organisations rammer og råderum 
• Værktøjer til meningsskabende kommunikation 
• Viden om koordinering og udvikling i et relationelt perspektiv 

Relationel Koordinering i Praksis er et 3-
dages kursus, hvor du trænes i at udføre og 
facilitere den løbende koordinering, der skal 
til for at skabe bedre løsninger for borgerne. 

Du bliver i stand til at sikre en effektiv 
relationel koordinering, som understøtter 
værdiskabende arbejdsprocesser, bedre 
arbejdsmiljø og stærkere tværorganisatorisk 
sammenhængskraft.

RELATIONEL KOORDINERING I PRAKSIS 
FACILITERING AF PROCESSER OG UDVIKLING 

PÅ TVÆRS AF ORGANISATIONEN
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DAG 1: Rum og rammer 

• Relationel koordinering - hvad og hvordan? 
• Koordinator som gamemaster og facilitator 
• Rammer og råderum i organisationen 
• Mandat og magtfordeling 
• Distribueret ledelse og det uformelle lederskab 

DAG 2: Kommunikation 

• Positiv psykologi og anerkendende kommunikation 
• Værktøjer til meningsskabende kommunikation  
• Værdier og verdensbilleder 
• Kommunikative positioner 
• Domæner, mønstre og cirkularitet 

DAG 3: Udvikling og kultur 

• Koordinering i et systemisk perspektiv 
• Organisatoriske værdier og social intelligens 
• Styrkebaserede metoder til udvikling 
• Læring, videndeling og kollektiv intelligens 
• Organisatoriske fortællinger og det narrative landskab
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DELTAGERE 
Målgruppen for Relationel Koordinering i Praksis er medarbejdere og ledere, der har en 
koordinerende funktion i organisationen. Herunder eksempelvis team- og fagkoordinatorer, 
tovholdere, konsulenter og afdelingsledere.  

UNDERVISERE  
Undervisningen varetages af erfarne konsulenter fra Incento, der har såvel teoretisk indsigt 
som praktisk erfaring med at lede, udvikle og facilitere udvikling på flere planer i 
organisatoriske sammenhænge. 
Incento har afviklet uddannelser og organisatoriske udviklingsprocesser i hele landet siden 
2006. 

SÅDAN UNDERVISER VI 
Vi arbejder action learning-orienteret og benytter et multipelt perspektiv på det at skabe 
udvikling. Det vil sige, at vi har fokus på både at lære nye metoder og tilgange på 
træningsmodulerne og samtidig sætte deltagerne i stand til at afprøve disse mellem 
modulerne. Dette gør vi, fordi vi tror på, at læring først og fremmest sker i deltagernes egen 
praktiske hverdag, og vi ser det som en vigtig metode til at sikre organisatorisk forankring.  

Denne tilgang sikrer endvidere, at deltagerne forpligter sig til at handle i egen kontekst, hvilket 
skaber vigtige refleksioner på baggrund af praktiske erfaringer og kvalificerer den videre 
udvikling af deltagernes praksis. 
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FORBEREDELSE  
Inden kursusforløbet: 
Reflektér over dine erfaringer med at facilitere eller koordinere processer og udvikling på 
tværs af din organisation. Overvej aktuelle udfordringer, problemstillinger eller dilemmaer 
relateret til procesfacilitering og relationel koordinering, som du kan tage afsæt i ift. de 
praktiske øvelser og sikre en bedre implementering af værktøjerne under kursusforløbet. 

Under kursusforløbet: 
Vi opfordrer til, at du under kursusforløbet forbereder dig ved at læse undervisningsmateriale 
og arbejde med hjemmeopgaver. Derudover forventer vi, at du er aktivt engageret såvel i 
undervisningen som i den praktiske afprøvning og implementering af metoderne i din egen 
arbejdsmæssige hverdag. 

INTERNT ORGANISATIONSFORLØB 

Relationel Koordinering i Praksis kan afholdes internt i organisationen. Der er flere fordele ved 
dette, herunder at:  
• Organisationen kan anvendes som gennemgående case  
• Deltagerne får mulighed for at arbejde i dybden med fortrolige emner i en lukket kreds 
• Samarbejdet og kulturen i organisationen styrkes 
• Kommunikation og videndeling styrkes gennem fælles sprog og arbejdsmetoder 
• Organisationen får en økonomisk gevinst ved, at flere med samme uddannelsesbehov 

deltager samtidigt 

OM INCENTO 
Incento er et konsulenthus, der med stor respekt for de forretningsmæssige og politiske vilkår 
arbejder med sociale processer i organisationer.  

Vi har specialiseret os i organisatoriske udviklingsprocesser med fokus på kultur, 
samarbejdsprocesser og kompleksitet, samt inden for skræddersyet kompetenceudvikling i 
ledelse, projektledelse, kommunikation og samskabelse.
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