
 

 

 

 

 

 

Tid:  
Onsdag den 7. juni  

kl. 9.30 – 15.30 

 

Sted:   
Munkegården 

Vejrupvej 2, 

5464 Brenderup 

 

Målgruppe:  
Kurset henvender sig til forstandere, 

skole- og institutionsledere, 

afdelingsledere, teamledere mv. på 

bosteder, skoler, institutioner mv., der 

gerne selv vil facilitere processer, der 

styrker kerneopgaven mv. 

 

Underviser: 
Organisationskonsulent Jeanette 

Hallundbæk 

 

Pris:  
Medlem Ligeværd kr. 2.170. inkl. 

forplejning og kursusmateriale. 

Ikke medlemmer kr. 2.895. 

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 

Selv om kerneopgaven er omdrejningspunkt på kurset, vil mange af de kompetencer og 

redskaber du får med hjem, også kunne bruges til at styrke jeres sociale kapital, trivsel og 

kultur. På kurset får du 7 konkrete redskaber, du kan bruge til at facilitere dialogen og skabe 

handling. 

Dit udbytte 
Efter kurset har du:    

• styrket dine kompetencer til at arbejde med kerneopgaven i praksis 

• mindst 7 konkrete, hands-on redskaber, du kan bruge til at skabe involvering, 

engagement, resultater og handlekraft i forhold til jeres kerneopgave 

• styrket dine faciliteringskompetencer, så du bliver en mere sikker facilitator  

 

Indhold 

• Teoretiske perspektiver på kerneopgaven og på nødvendigheden af at knytte an til 

forandringsledelse, kultur, social kapital og organisationspsykologi 

• Ledelse og eksekvering af kerneopgaven  

• Involvering og ejerskab – hvorfor og hvordan gør du det? 

• Facilitators rolle og opgave 

• Sådan gør jeg: Udarbejdelse af handleplan og drejebog 

• Afprøvning og træning i mindst 7 konkrete redskaber til at identificere eller styrke 

organisationens kerneopgave fx 

o KerneSpillet 

o KerneModellen 

o DialogKortene kerneopgaven 

o Billedkort 

o Frokostmøder om kerneopgaven 

 

Hvordan arbejder vi? 
Der arbejdes meget konkret, praksisnært og redskabsorienteret på kurset. Ambitionen er 

nemlig, at du umiddelbart efter kurset kan facilitere processer, der styrker kerneopgaven i 

din organisation. Det betyder, at vi bruger en stor del af tiden på at afprøve og træne 

forskellige faciliteringsredskaber.  

 

Der vil også være korte teoretiske oplæg om kerneopgaven og af de mange discipliner og 

teorier, der er nødvendige for at lykkes med kerneopgaven fx organisationspsykologi, kultur, 

social kapital, forandringsledelse og involvering af medarbejdere.  

 

Et af de 7 konkrete redskaber, vi skal arbejde med, er KerneSpillet. Det er et nemt og 

overskueligt lærings- og faciliteringsredskab, som skaber en åben og reflekteret dialog om 

kerneopgaven, gør kerneopgaven meget konkret og nærværende, og som skaber handling. 

KerneSpillet er samtidig et eksempel på, hvordan spil kan bruges til at skabe refleksion og 

åbne nye perspektiver. 

 

For at hjælpe dig godt i gang når du kommer hjem, får du både nogle af redskaberne og 

Redskabskasse til kerneopgaven (en pdf-fil) med flere redskaber og drejebøger. Hvis du har 

lyst til at bruge KerneSpillet, kan du købe spillet til 1000 kr. ex moms på kurset (max 3 stk.). 

Spillet koster normalt 2.800 kr. 

 

 

Styrk kerneopgaven – fra ord til handling 
 
Dette Train-the-trainer-kursus er for dig, som er leder og som ønsker at få konkrete redskaber til at skabe 
retning og en fælles forståelse af kerneopgaven.  
 

mailto:tina@ligevaerd.dk
https://hallundbaekconsult.dk/kernespillet/

