DESIGN OG LEDELSE AF
SAMSKABELSESPROCESSER
2021 – KØBENHAVN

Et praksisnært
og kompetencegivende
uddannelsesforløb
i at designe og drive
samskabelsesprocesser

BLIV SKARP TIL AT
ANALYSERE, PLANLÆGGE,
FACILITERE OG FORANKRE
SAMSKABELSESPROJEKTER
OG -PROCESSER I DIN
ORGANISATION

•
•
•

•

Få praksisnære metoder og redskaber til at drive samskabelsesprocesser og -projekter, der sætter din organisation i stand
til at samskabe nye løsninger.

•

Få en designguide til, hvordan du udvikler de organisatoriske
rammer, samskabelse kræver, samt styrker dine kolleger og frivilliges samskabende ’mindset’ gennem involverende og
engagerende processer.

•

Lær at anvende redskaber fra relationel koordinering i samskabelsesprojekter og få overblikket over forskellige gode workshopskabeloner i samskabelsesprocessen.
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Lær at forankre samskabelsesprojekter, så I undgår, at gode
initiativer forsvinder, når processen er slut.
Få et statsanerkendt meritgivende fag på diplomuddannelsen i
ledelse på 5 ECTS-point (’Ledelse af samskabelsesprocesser’).
Tilegn dig en bred vifte af faciliteringsgreb, der understøtter
gode møder og workshopper i dit arbejde med samskabelse.

OM UDDANNELSEN

Samskabelse er et multidisciplinært felt, hvor der trækkes på mange
metoder og perspektiver. Samtidig er samskabelse også et flertydigt
begreb, og det kan derfor være vanskeligt at oversætte flotte ord
om ’nye løsninger’, ’demokratiske proces’ og ’øget tillid mellem borger og det offentlige’ til praktiske initiativer.

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.
Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen pba. en skriftlig
synopsis i valgmodulet ’Ledelse af samskabelsesprocesser’ på diplomuddannelsen i ledelse. Bestået eksamen udløser 5 ECTS-point.  
(læs mere under praktiske oplysninger).

Derfor danner vores designguide til samskabelsesprocesser og
-projekter en ramme for uddannelsen, så du, sammen med de øvrige deltagere, bliver præsenteret for de mange udgaver af samskabelse og de praktiske greb, som hjælper med at oversætte det til
praksis.
På uddannelsen får du perspektiver, redskaber og praktiske fremgangsmåder til at facilitere og udvikle samarbejdet med virksomheder, foreninger, borgere og frivillige.
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UDDANNELSENS INDHOLD
Alle dage er fra 9.30 til 15.30 (morgenmad fra kl. 9.00)
DAG 1: RAMMER OG MULIGHEDSRUM FOR SAMSKABELSE

DAG 2: SAMSKABELSE SOM PROJEKT

•

•

•
•
•

Samskabelse som projekt eller proces? Lær de forskellige definitioners betydning for den praktiske udmøntning af samskabelsesinitiativer.

•

Designguiden – få overblikket over de forskellige trin i tilrettelæggelsen og udførelsen af samskabelsesprojekter eller
samskabelsesprocesser.

•

Få analytisk blik for, hvordan styringslogikker og mulighederne
for distribueret ledelse styrker samskabelsesinitiativerne i din
organisation.

•

Vælg den bedste samskabelses- eller samarbejdsform, så du
afstemmer ønsket om øget involvering med organisationens
ressourcer, målsætninger og kerneopgave.
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Styring eller navigation? Sådan bruger du prøvehandlinger aktivt
til at rammesætte og styre et samskabelsesprojekt.
Få indblik i det teoretiske afsæt for relationel koordinering og få
redskaber til bl.a. relationel mapping, så du styrker din involvering af nøgleaktører.
Brug kraftfeltsanalyser til at forudset potentialer og barriere i de
forandringer samskabelse bibringer i organisationen.
Planlæg små eksperimenter i din egen organisation.

DAG 3: SAMSKABELSES SOM PROCES

DAG 4: MOTIVATION OG INVOLVERENDE KOMMUNIKATION

•
•

•

•
•

Sådan ’angriber’ du din samskabelsesproces som læring.
Facilitator eller ekspert? Få indblik i faciliteringsredskaber
afhængig af din position i processen.

•

Få forskellige konkrete workshopmetoder til samskabelsesprocesser, så du kan vælge dem, der passer til dit arbejde.

•

Sådan skaber du et trygt rum og faciliterer de vigtige møder
med nøgleaktørerne undervejs.

•

Hvad betyder motivation i samskabelsesinitiativer? Få indblik i
betydningen af involverende og engagerende kommunikation.
Sådan arbejder du med at skabe ’psykologisk tryghed,’ så deltagerne i processen ’tør’ udfordre vanetænkning og komme med
nye idéer.
Få metoder til at bedrive uformel ledelse i komplekse processer
og projekter, så I når i mål.
Bliv i stand til at finde nye potentielle løsninger ved hjælp af
narrative værktøjer.

EKSAMEN

•
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Mundtlig eksamen (selvvalgt problemstilling).
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UNDERVISERE

FREDERIK C. BOLL adm. direktør i og stifter af
Ingerfair. Uddannet sociolog fra Københavns Universitet. Til daglig løser Frederik en række forskellige
undervisnings- og rådgivningsopgaver i foreninger,
frivillige organisationer og kommunale institutioner.
Blandt andet udviklingsprojekter om bedre samspil
mellem offentlige tilbud og frivillige foreninger.
Frederik er forfatter til bøgerne ”Frivilligkoordinering – hvorfor og hvordan?”, ”Sådan skriver du frivilligstrategier og frivilligpolitikker der virker”, ”Sådan
leder du frivillige” og ”Samskabelse eller samarbejde? Forskelle, fordele og fremgangsmåder”.

JAIS SØRENSEN er administrerende direktør og
stifter af Incento. Uddannet Cand. scient i Idrætspsykologi og Pædagogik fra Københavns Universitet.
Han er drevet af at øge trivsel og præstationer gennem styrkebaseret
ledelse og meningsskabende kommunikation. Jais
Sørensen arbejder derfor med udvikling af ledere og
talenter på alle organisatoriske niveauer med fokus
på uformel ledelse, involverende kommunikation og
ledelsesbaseret coaching. Tilgangen er inspireret af
systemiske, anerkendende og narrative perspektiver
på ledelse og facilitering af udviklingsprocesser.
Til daglig arbejder Jais som konsulent, team- og
lederudvikler, og underviser på Incentos leder- og
professionelle samtaleuddannelser.
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PRAKTISKE INFORMATIONER
DATO & TID
Dag 1: 14. september 2021 kl. 9.30-15.30
Dag 2: 15. september 2021 kl. 9.30-15.30
Dag 3: 7. oktober 2021 kl. 9.30-15.30
Dag 4: 28. oktober 2021 kl. 9.30-15.30
EKSAMEN
D. 18. november (aflevering af synopsis)
D. 25. november (mundtlig eksamen)
STED
SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V
TILMELDING
Du tilmelder dig hos Incento via tilmeldingsformularen nederst på siden her: https://
incento.com/kurser-uddannelser/design-og-ledelse-af-samskabelsesprocesser/
MÅLGRUPPE
Forløbet er målrettet projektledere, koordinatorer, proceskonsulenter og andre, der
leder, koordinerer eller deltager i samskabelsesprocesser.

OM INGERFAIR
Ingerfair er højt specialiserede konsulenter inden for arbejdet med frivillige samt
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.
www.ingerfair.dk
OM CPHBUSINES
Uddannelsesforløbet udbydes i samarbejde med Cphbusiness under lov om åben uddannelse. Det er et krav, at du har en kort eller mellemlang videregående uddannelse samt minimum to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende
uddannelse. Cphbusiness har udbudsretten på diplomuddannelsen i ledelse.
www.cphbusiness.dk
OM INCENTO
Incento er et fællesskab af konsulenter, coaches og narrativt inspirerede ledelsesrådgivere. 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.
www.incento.com

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.
Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl.

PRIS
Prisen per deltager er kr. 11.900 ekskl. moms. Inkluderet er fuld forplejning alle dage
samt bøger og materialer, som udleveres første dag.
Der kan være mulighed for at søge refusion via Den Kommunale Kompetencefond
eller lignende.

