
 

 

 

Med fokus på opgaven vil det organisatoriske perspektiv og kerneopgaven 
været et centralt og tydeligt omdrejningspunkt. 
 
Kurset bygger på en systemisk helhedstænkning, hvor mennesker, processer, 
relationer, ressourcer og resultater hænger sammen. Her kombineres teori 
med en stærk praksiskobling, så det lærte bliver anvendeligt og let at prøve af, 
så dine medarbejdere og samarbejdspartnere kan mærke, du bliver dygtigere, 
og gør en positiv forskel, i forhold til den opgave, I sammen skal lykkes med. 
 
Sammen med dig arbejdes der på, at kurset og de tillærte kompetencer kan 
bruges direkte i forhold til at udvikle og skabe værdi i praksis. Derfor arbejder vi 
med deltagernes egne praksiseksempler og cases. 
 
Vi bliver alle dygtige til det vi træner, så derfor arbejdes der med masser af 
træning, samt feedback fra de andre deltagere og underviser, for at kunne 
udvikle din adfærd til mærkbar bedre praksis. 
 
Formål 
• At introducere dig, som leder, til ledelsesopgaven og klæde dig på til at  
   kunne skabe tydelig retning, involvere, koordinere og få følgeskab fra dem du  
   som leder skal lykkes sammen med. 
 
Ønsket effekt 
• At udvikle sprog og begreber for hvordan man kan forstå og arbejde 
   med ledelsesopgaven. 
 
• At få præsenteret og afprøvet værktøjer til at praktisere ledelse på en 
   tydelig og involverende måde, der virker og skaber resultater i praksis  
   i et balanceret hensyn til den organisatoriske opgave, menneskene og 
   verden omkring. 
 
• At udvikle evnen til at designe, lede og facilitere møder og processer, 
   så de skaber organisatorisk værdi og giver større ejerskab og følgeskab. 
 
For at opnå størst mulig transferværdi skal du før kurset have gjort dig 
overvejelser om, hvad du gerne vil blive dygtigere til, og du skal have talt med 
din nærmeste leder eller bestyrelse om et individuelt eller organisatorisk 
udviklingsmål. 
 
Du bedes medbringe en case, som et eksempel på noget af det du gerne vil 
lykkes bedre med. Casen vil blive inddraget på kurset. 
 
Sidste modul sluttes af med at en plan, hvor du beskriver hvordan den nye 
viden skal implementeres i egen praksis. 

Systemisk ledelse og organisationsudvikling et 

kursus for ledere og ledelsesteams 

Tid:  
Den 3. – 4. maj   

samt den 3. juni 2021 

kl. 9.30 – 16.00 

 

Sted:   
Aarhus 

 

Målgruppe:  
Kurset henvender sig til ledere og 

ledelsesteams i alle former for skoler 

og institutioner. 

 

Underviser: 
Thomas Johansen, Direktør, partner og 

chefkonsulent hos MacMann Berg 

 

Pris:  
Medlem Ligeværd kr. 8.795. Ikke 

medlemmer kr. 9.895. Priserne er inkl. 

forplejning og kursusmateriale. 

Ønskes der overnatning kan Ligeværd 

være behjælpelig med booking. 

Beløbet er ikke momspligtigt. 

 

Tilmelding:  
Sendes til: tina@ligevaerd.dk   

Oplys navn, institution og mailadresse 

på deltager(e) 

 

Vilkår: 
Tilmelding er bindende mindre end 4 

uger før kursusstart 

mailto:tina@ligevaerd.dk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 1 - Systemisk helhedstænkning, organisations- og 
ledelsesudvikling – det hele hænger sammen. 
 
 
Hvor skal vi hen?  
Som leder er det din opgave at gøre rammerne og retningen tydelig, så den enkelte 
medarbejder får de bedste muligheder for at kunne bidrage. Det handler om at skabe 
sammenhæng mellem vision, strategi og den daglige opgaveløsning. 
Introduktionen til en systemisk helhedstankning med fokus på hvordan vi kan forstå og lede 
udvikling, læring og mennesker, så det skaber resultater. Inden kurset formulerer du dit 
eget og et organisatorisk læringsmål for kurset, og du medbringer en case som eksempel på 
praksis, du gerne vil lykkes bedre med. Vi arbejder med case og læringsmål på kurset. 
 
 
Læringsmål og -udbytte: Formålet med første dag er at introducere dig til kursets 
systemiske tænkning og mindset, og derigennem give dig en bedre forståelse af, hvordan du 
effektfuldt kan skabe mening og resultater. Allerede efter første dag får du konkrete 
værktøjer, du kan anvende i din praksis til at skabe bedre ejerskab og resultater. 
 
 

DAG 2 – Skab bedre sammenhæng og resultater sammen med 
andre 
 
Gør 2 og 2 til 5 eller mere.  
Forudsætningen for at lykkes, er, at du kan samarbejde og skabe resultater. Via processer 
og procesfacilitering træner vi dig i at skabe resultater gennem og sammen med andre. Vi 
træner, hvordan du kan arbejde struktureret og målrettet med din nysgerrighed til at 
udnytte medarbejdernes mangfoldighed, kompetencer, erfaringer og potentialer - eller 
håndtere eventuel modstand eller manglende medspil. Vi introducerer forskellige typer af 
spørgsmål til at undersøge sammenhænge og finde frem til nye hensigtsmæssige 
handlinger, der skaber større ejerskab, kvalitet og resultater i praksis. Fokus på at skabe 
tydelig retning, have en undersøgende tilgang og evnen til at skabe 
en stærk bidragskultur. 
 
Læringsmål og -udbytte: Formålet er at træne din evne til at lede gennem det at stille 
kraftfulde spørgsmål, der giver retning, involverer, bygger bro og skaber værdi - ved at 
styrke den samlede ledelseskapacitet i hele organisationen. 

Indhold dag 1 og 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indhold dag 3 

DAG 3 – Involverende processer og bedre møder der skaber 
det nødvendige følgeskab 
 
Alt glider ikke lige let. Vi arbejder med hvordan du kan gøre de mange organisatoriske 
samtaler og møder mere værdiskabende. Hvad enten det er teammøder, 
ansættelsessamtaler, udviklingssamtaler, eller andre vigtige processer og samtaler, der skal 
bidrage til organisationen samlede opgaveløsning og resultatskabelse. Vi arbejder med 
konkrete faciliteringsredskaber som fx I DO ART, Triple T og Gamemaster modellen til at 
kvalificere dig til opgaven med at skabe resultater gennem og med andre. 
 
Endelig fokuserer vi på, hvordan du får bragt, det lærte i spil i egen praksis. 
 
 
Læringsmål og -udbytte: På modulet bliver du introduceret til og trænet i en bred pallette af 
procesværktøjer, der giver dig bevidsthed om og ideer til, hvordan du kan facilitere møder 
og processer med bedre energi og større værdi for organisationen. 


