Fördjupningsdag

Medskapande ledarskap i praktiken
Utbildning för bättre samarbeten och strategier för komplexa utmaningar

Malmö

7 april

Stockholm 21 april

Denna utbildning fokuserar på förankring och fördjupning av medskapande i
praktiken. Vi kommer jobba med aktuella case, samla lärande, dra slutsatser och
coacha varandra. Övningar och tankemodeller hjälper gruppen att fördjupa sin analys
och sammanfatta nästa steg som ledare av medskapande processer. Denna dag är för
dig som har gått en utbildning i Medskapande Ledarskap (Art of Hosting/Participatory
Leadership) tidigare och vill ta din praktik ett steg längre. Dagen är också för dig som
via andra utbildningar och erfarenheter arbetar som ledare eller förändringsagent med
medskapande förändring, utveckling och innovation.
”Vi möter och ser många som just nu tar nästa steg i sitt arbete med
förändring och genomför bättre processer. Metoder för medskapande,
tjänstedesign och socialt innovationsarbete har öppnat upp många nya
möjligheter. Men vi möter också många som kämpar. Vissa kämpar med att
bottna i sitt eget ledarskap – att släppa för starkt behov av kontroll och
tryggheten i det invanda. Andra kämpar med att få till bra arbete trots
rådande hierarkiska strukturer. För dessa utmaningar finns inga universallösningar utan vi måste komma samman, dela, lära, få kraft och testa igen.
Därför bjuder vi in till denna fördjupningsdag.
Andra frågor som återkommit i de tusentals möten vi haft under de senaste
årens arbete; Hur hanterar jag brist på mandat? Hur ger jag bort mandat
samtidigt som jag har ansvar? Hur rama in och strukturera en längre
medskapande process på bästa sätt? Hur bjuder jag in till medskapande när
verkligheten inte erbjuder den tid, plats eller tillit som egentligen behövs?
Vi hoppas erbjuda lite nya nyttiga ramar för oss att lära och utforska. Vi vill
dela med oss av vad som utmanar och inspirerar oss och är nyfikna på vad
de som ligger i framkant och driver medskapande processer lär sig just nu.
Vi ser fram emot att lära tillsammans med er!”
David och Kajsa

Praktisk information
Plats
Malmö,
Stockholm,

meddelas senare
Nav-Lab - Nacka

Kostnad fördjupningsdag
3.000 kr ex moms.
Vi vill möjliggöra för personer som inte har möjlighet att betala fullt pris att delta. Det
kan vara att man är ideellt aktiv eller tillhör en organisation som inte har medel för den
här typen av utbildningar. Kontakta oss för mer information om rabatterad avgift. I
avgiften ingår fika och mat.

Anmälan sker via den här länken. Sista anmälningsdag är den 23:e e mars för
Malmö och den 7:e april för Stockholm. Det finns begränsat antal platser och anmälan
stänger vid fullbokad kurs.
Kajsa Balkfors är förändringsledare och kulturentrepenör. Utifrån sin bakgrund som
medgrundare och VD för Cirkus Cirkör hjälper hon organisationer att samarbeta
kreativt och över gränser. Hon är konsult för Unleash, drivande i Tillitsverket och
tongivande utbildare i Medskapande ledarskap/Art of Hosting i Sverige.
David Ershammar är socionom och processkonsult och arbetar utifrån Omtänk
utveckling med att stödja organisationers kapacitet att medskapa och utveckla
innovationer för smartare välfärd och social förändring Han har sedan år 2000 arbetat
med medskapande förändring i föreningslivet, i statlig utredning, som ledare för
nationella vårdutvecklingsprojekt och som inflytandestrateg inom sjukvårdsområdet.

Kontakt För mer information och frågor maila info@mlip.se eller ring 070-7166090

