
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skab bedre resultater med kolleger og samarbejdspartnere                   

- kursus for værkstedsundervisere 

Tid:  
Den 30. – 31. januar 2023  

kl. 9.30 – 16.00 

 

Sted:   
MacMann Berg 

Graven 25C 

8000 Aarhus C 

 

Målgruppe:  
Kurset henvender sig til 
værkstedsledere, 
værkstedsundervisere, teamledere og 
andre med ansvar for aktiviteter og 
læringsprocesser på værksteder med 
få eller mange medarbejdere. 

 
Underviser: 
Thomas Johansen, direktør, partner og 

chefkonsulent hos MacMann Berg. 

 

Pris:  
Medlem Ligeværd kr. 4.995. Ikke 

medlemmer kr. 5.995. Alle priser 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. 

Som værkstedsunderviser skal du skabe værdi i form af 
meningsfuld læring, dannelse og social mestring med afsæt i unge 
med særlige behov - og i lyset af den vision og kerneopgave, som 
jeres organisation er sat i verden for.  
 
Kurset er udviklet og designet ud fra en systemisk 
helhedstænkning, hvor mennesker, processer, relationer, 
ressourcer og resultater hænger sammen. Med det klare fokus og 
formål at udvikle dig selv og din professionelle praksis. Vi 
kombinerer teori med en stærk praksiskobling undervejs, så det 
lærte bliver brugbart og let at tage med hjem og prøve af, så dine 
kollegaer og samarbejdspartnere kan mærke, du er blevet bedre 
til at understøtte den opgave, I sammen skal lykkes med. 
 
Til at styrke kursets værdi, så det lærte kan gøre en reel forskel i 
praksis, skal alle medbringe egne praksiseksempler og cases, som 
vi kan arbejde med på holdet. 
 
Kurset vil indeholde et godt mix af træningsøvelser, individuelle 
og fælles opgaver samt feedback fra de andre deltagere og 
underviser, som et led i at udvikle din egen praksis og 
professionalisme. 
 

Formål 

• At klæde dig som værkstedsunderviser på til at kunne lede 
processer og relationer til gavn for kerneopgaven – i et tæt 
samarbejde med øvrige medarbejdere og brugerne af 
værkstederne. 

 
Ønskede effekter 

• At klæde dig som værkstedsunderviser på til at tage ansvar og 
kunne gå forrest og lede teamet eller bidrage på en måde, der 
skaber følgeskab og bedre resultater. 

 

• Kurset udgør et faciliteret netværk, hvor man indgår i 
makkerskaber med andre værkstedsundervisere med lignende 
opgaver - for at blive inspireret, udveksle erfaringer, få hjælp 
og sparring til at håndtere egne udfordringer. 

 

• At blive introduceret til og få trænet konkrete praksisnære 
redskaber, der sætter dig som værkstedsunderviser i stand til 
at lykkes bedre – sammen med øvrige kollegaer og brugere af 
værkstedet. 

 
Før deltagelse skal du sammen med din nærmeste leder have 
gjort dig overvejelser om, hvad du gerne vil blive dygtigere til 
både individuelt men også organisatorisk. 
 
Efter kurset opnår du færdigheder i et fælles sprog med dine 
kolleger 
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Indhold dag 1 og 2 

DAG 1 – Hvordan skabe samarbejde, høj kvalitet og følgeskab? 
 
Hvordan får vi mennesker til at arbejde sammen, så vi får høj kvalitet og produktivitet i 
opgaveløsningen - samtidig med høj trivsel og arbejdslyst blandt både medarbejdere og brugere 
af værkstederne? Hvordan udvikle og skabe følgeskab? Hvordan kan du gøre andre til de bedste 
medspillere og bidragsydere. Inspiration fra forskning og studier i højtydende team. Kombineret 
med konkrete eksempler og cases med deltagernes vigtigste erfaringer og oplevede 
udfordringer. 
 
Læringsmål og -udbytte: På modulet bliver du introduceret til førende forskning og 
praksiserfaringer omkring højtydende team, og hvordan vi kan lede og arbejde, så vi på en gang 
skaber tydelig retning, godt samarbejde, stærk bidragskultur og det nødvendige følgeskab til den 
fælles opgaveløsning. Du får konkrete ideer til og værktøjer til, hvordan du kan skabe bedre 
resultater gennem mere tydelig kommunikation, bedre faciliterede møder og processer sammen 
med kollegaer og samarbejdspartnere til gavn for brugerne og den opgave I er sat i verden for. 

 
 

DAG 2 – Kunsten at udvikle gennem involvering og facilitering 
 
Involvering skaber ejerskab, men hvordan involvere uden at miste styringen? En af nøglerne er 
blandt andet evnen til at stille kraftfulde spørgsmål, der giver retning, involverer og insisterer på 
udvikling og resultater. Hvordan skabe og praktisere en nysgerrig, undersøgende og stærk 
bidragskultur der fremmer opgaveløsningen, og de resultater I skal i mål med?  Vi slutter af med 
et fremadrettet blik på, hvordan du kan arbejde med udvikling af din praksis ved hjælp af 
kraftfulde spørgsmål, makkerskaber og en stærk bidragskultur. 
 
Læringsmål og -udbytte: På modulet bliver du introduceret til og trænet i grundlæggende 
kommunikations og procesværktøjer, som fx Gamemaster-modellen, lytte-træning og evnen til at 
stille kraftfulde spørgsmål. Konkrete ideer til og anvisninger på, hvordan du kan skabe bedre 
resultater gennem mere tydelig kommunikation, bedre faciliterede møder og processer til gavn 
for brugerne af værkstederne og den opgave, I er sat i verden for. 


