
LEDELSE AF SAMSKABELSE  
1-DAGSKURSUS 

LEDELSE AF TVÆRGÅENDE OPGAVELØSNING

Ledelse af samskabelse handler om at skabe 
bedre resultater og løse samfundsmæssige 
udfordringer i samarbejde med et bredt felt 
af aktører.  

Og det kan have stor værdi at tænke 
civilsamfundet tættere ind i kommunens 
opgaveløsning. et forudsætter dog, at 
organisationen klædes på til at understøtte 
borgernes idéer og initiativer, og at lederen 
er i stand til at slippe kontrollen.

UDBYTTE 
 ✓ Forståelse for det samskabende mindset, og hvordan du udvikler det 
 ✓ Overblik over forskelle, fordele og fremgangsmåder ved diverse samarbejdsformer 
 ✓ Viden om, hvad det kræver at være en involverende organisation 
 ✓ Konkrete metoder til at lede og organisere samskabelsesprocesser i praksis 
 ✓ Redskaber til at afstemme metodevalg med ressourcer, målsætninger og kerneopgave

På kurset “Ledelse af Samskabelse” får du 
indsigt i praktiske fremgangsmåder til at 
lede og facilitere forskellige typer af 
samarbejdsprocesser. 

Vi stiller skarpt på, hvordan du kan styrke 
medarbejdernes motivation i et distribueret 
ledelsesperspektiv, eksempelvis gennem 
udfoldelsen af ønskværdige fremtidsbilleder 
som et element i at skabe meningsfyldt og 
meningsskabende arbejde.



Det samskabende mindset – perspektiver på samskabelse og samarbejde 
Det samskabende ’mindset’ – udvikling af nye kompetencer hos ledere og medarbejdere. 
Hvordan sikrer I, at organisationen følger med?  Få indblik i fordelene ved forskellige metoder 
til samarbejde med civilsamfundet. 

Ledelse og samskabelse i foranderlige omgivelser 
Hvordan kan jeg kvalificere ledelsesmæssige beslutninger i en dynamisk virkelighed? Det 
eksperimenterende mindset – når viden skal skabes og ikke genbruges: en metode til at 
arbejde med menneskelig adfærd. 

Prøvehandlinger og implementering af positive afvigelser  
Lær at arbejde udviklingsbaseret med ledelse og facilitering af samskabelsesprocesser i 
praksis. Hvordan sætter du retning og skaber ejerskab? Hvilke barrierer kan du møde? 

Ledelse af relationel koordinering 2.0 – lederadfærd der understøtter samskabelse 
Hvordan finder vi balancen i tillidsbaseret styring og ledelse? Bliv stærk i at navigere blandt 
barrierer og rolleforandringer, når tillidsbaseret ledelse implementeres i en organisation. 

Involverende dialoger i samskabende organisationer 
Involverende kommunikation fremmer det tværorganisatoriske samarbejde og sikrer, at 
medarbejderne får råderum til løbende koordinering. Hvordan finder vi løsninger, der 
fastholder styringen og samtidig motiverer og involverer medarbejderne? 

Implementering i hverdagen 
Hvordan kommer du godt i gang med at lede og facilitere samskabelsesprocesser i det 
daglige arbejde?
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