DESIGN AF SAMSKABELSESPROCESSER
ET PRAKSISNÆRT OG KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSESFORLØB I AT
DESIGNE OG DRIVE SAMSKABELSESPROCESSER
Samarbejde på tværs af organisationer og
samfund kan være en stærkt værdiskabende
metode til at udvikle nye, bæredygtige
velfærdsløsninger.

På uddannelsen får du nye perspektiver,
redskaber og praktiske fremgangsmåder til at
facilitere samarbejdet med virksomheder,
foreninger, borgere og frivillige.

Samskabelse kan udgøre et solidt, integreret
afsæt for at arbejde med kerneopgaven i
den offentlige sektor. Det kræver dog et
særligt mindset og de rette kompetencer at
understøtte initiativer i civilsamfundet.

Du bliver klædt på med sparring og
praksiseksempler, der ruster dig til at bygge
samarbejdsrelationer med civilsamfundet,
designe samskabelsesprocesser og gøre din
organisation klar til nye måder at arbejde på.

UDBYTTE
• Få praksisnære metoder og sparring til at drive samskabelsesprocesser, der sætter
kommune, brugere, borgere og frivilligforeninger i stand til at samskabe nye løsninger.

• Lær at forankre samskabelsesprojekter i selvkørende frivilligmiljøer eller i samarbejde med
frivillige foreninger, så I undgår, at gode initiativer forsvinder, når processen er slut.

• Få indblik i, hvordan I skaber gode rammer for samskabelse, styrker jeres samskabende
’mindset’ og jeres evne til at udvikle de organisatoriske rammer, samskabelse kræver.

• Træn jeres kommunikative evner, så I er i øjenhøjde med de frivillige, samarbejdspartnere
og borgere, I involverer i jeres samskabelsesproces.

INDHOLD
Dag 1:
Det gode afsæt for
samskabelse

2-3 uger

DET SAMSKABENDE MINDSET

Dag 2:
Facilitering af
samskabelse

2-3 uger

Dag 3:
Få organisationen
med – hele vejen

2-3 uger
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Dag 4:
Brænd igennem som
leder el. koordinator

Uddannelsesforløbet består af fire hele workshopdage, som afvikles jævnt fordelt over omtrent
tre måneder, idet vi arbejder med udgangspunkt i principperne for aktionslæring.

DAG 1: Det gode afsæt for samskabelse

• Lær at identificere potentielle samarbejdspartnere og aktører i dit samskabelsesprojekt
• Få analytisk blik for, hvad sker der med organisationen, når den åbner op for samarbejde
• Vælg den bedste samskabelses- eller samarbejdsform, så du afstemmer ønsket om øget
involvering med organisationens ressourcer, målsætninger og kerneopgave

DAG 2: Facilitering af samskabelsesprocesser

• Facilitatorens tjekliste – sådan skaber du gode rammer for ideudvikling og samarbejde
• Lær at planlægge samskabelsesprocesser, så alle får mest muligt ud af den tid, de investerer
• Bliv i stand til at finde nye potentielle løsninger ved hjælp af narrative værktøjer
• Få redskaber til at håndtere besværlige deltagere på workshops og møder
DAG 3: Få organisationen med - hele vejen

• Forstå ”modstand” mod forandring blandt kolleger og ledere – og hvordan den håndteres
• Sådan anvender du emotionel intelligens, så du kan vende skepsis til begejstring
• Lær konkrete workshopmetoder til at identificere potentialer og barrierer i organisationen
DAG 4: Brænd igennem som leder eller koordinator af samskabelse

• Er du vært, administrator, idemager eller præstationstripper? Få kortlagt din ledelsesstil,
dine styrker og udviklingsmuligheder

• Få redskaber til at styre og begejstre din samskabelsesgruppe, så du kan understøtte deres
arbejde på en enkel og effektiv måde

• Lær at håndtere konflikter i en højt engageret arbejdsgruppe på en konstruktiv måde

PRAKTISK

DET SAMSKABENDE MINDSET
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MÅLGRUPPE
Forløbet er målrettet projektledere, koordinatorer, proceskonsulenter og andre, der leder,
koordinerer eller deltager i samskabelsesprocesser.
ECTS-POINT
Gennemførelse af kursusforløbet giver mulighed for at tage eksamen i valgmodulet “Ledelse
af samskabelsesprocesser” under Diplom i Ledelse. Bestået eksamen giver 5 ECTS-point.
PRIS
Prisen per deltager er 11.750 kr.+moms med eksamen. eller 8450 kr. +moms uden eksamen.
Inkluderet er fuld forplejning alle dage samt bog og materialer, som udleveres første dag.
Der kan være mulighed for at søge refusion via Den Kommunale Kompetencefond el. lign.
DATOER
Hold 1 2018: 30. oktober, 21. november, 13. december, 15. januar (evt. eksamen 31. januar)
Hold 2 2019: 5. marts, 27. marts, 11. april, 30. april (evt. eksamen 22. maj)
INGERFAIR

INCENTO

Ingerfair er højt specialiserede konsulenter

Incento er et fællesskab af konsulenter,

inden for arbejdet med frivillige samt
samarbejdet mellem civilsamfundet og det
offentlige. Vores vision er, at arbejdet med

coaches og narrativt inspirerede ledelsesrådgivere. Vi forener socialkonstruktionistisk
tænkning med kompleksitetsteori, når vi

frivillige anerkendes som en særlig faglighed.
Vi løser opgaver i store og små foreninger

leverer værdiskabende løsninger i både det
offentlige og det private segment.

samt i det offentlige på forvaltnings- og
institutionsniveau.

Vi tror på, at man kun gennem handling lærer,
hvad der virker i en konkret organisation.

