Att leda förändring genom medskapande
Utbildning för bättre samarbeten och strategier för komplexa utmaningar
Malmö
Utbildning
Fördjupningsdag

Stockholm
9-10 mars
7 april

Utbildning
Fördjupningsdag

16-17 mars
21 april

Utbildningen är för dig som vill engagera fler i att samarbeta och driva förändring inom
organisationer och i samhälle. Att arbeta över interna och externa gränser för att skapa nya
lösningar har aldrig varit viktigare. Förändringstakten i samhället ställer krav på en rörlighet som är
ovan för många organisationer och ledare. Denna utbildning fokuserar på hur vi designar och
faciliterar möten och processer som mobiliserar allas resurser. Vi utforskar och ger verktyg för ett
ledarskap som drivs framåt av en öppenhet – också att själv förändras tillsammans med andra.
Här erbjuds en lärprocess med flera möjligheter att delta:
● Grundutbildning 2 dagar
Utbildningen utgår från Medskapande ledarskap (på engelska the Art of Hosting) som praktik
för förändring. Den bygger på tankemodeller, förhållningssätt och metoder som stöttar
deltagarna att ta nästa steg i sitt ledarskap. Med hjälp av teori, praktik och aktuella brännande
frågor jobbar deltagarna fram kunskap och formulerar utmaningar för sig själva och sin
organisation. Med sig hem får deltagarna fördjupad förståelse, verktyg och konkreta idéer att
testa i sitt eget ledarskap.
● Testperiod
För de som vill ta ett steg vidare följer en utforskande fas där deltagarna omsätter kunskapen
praktiskt i sitt ledarskap och verksamhet. Möjligheten finns att stödja varandras lärande i par.
● Fördjupningsdag
Denna dag fokuserar på förankring och fördjupning av medskapande i praktiken. Vi jobbar
med aktuella case, samlar lärande, drar slutsatser och coachar varandra. Övningar och
tankemodeller hjälper gruppen att fördjupa sin analys och hitta nästa steg som ledare av
medskapande processer. Till denna dag bjuds också ledare som gått utbildning i Medskapande
Ledarskap tidigare eller som arbetar med medskapande förändring/utveckling/innovation på
andra sätt.
● Inbjudan till lärande nätverk
Det är många som just nu arbetar med att stärka sitt sätt att arbeta med förändring och
medskapande i komplexa samhällsutmaningar. I både Malmö, Göteborg och Stockholm växer
nätverk fram med sammanhang och träffar som stödjer ett fortsatt lärande.

Varmt välkommen!
/Kajsa Balkfors och David Ershammar

Praktisk information
Malmö
Utbildning
Fördjupningsdag

9-10 mars
7 april

Stockholm
Utbildning
Fördjupningsdag

16-17 mars
21 april

Tider
08.30/9.00-16.30
09.00-16.30 - AW

Plats
Malmö,
Stockholm,

Sensus-salen (nära Hansa-kompaniet).
NAV-Lab Sickla, Markusplatsen 9. (10 min buss från Slussen)

Kostnad
Utbildning 2 dagar
Utbildning plus fördjupningsdag
Enbart fördjupningsdag

5.600 kr ex moms
7.400 kr ex moms
3.000 kr ex moms

(Se separat inbjudan och anmälan)

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 samt stödmaterial i form av en arbetsbok med de tankemodeller och
metoder som används samt ytterliga fördjupningsmaterial.

> Anmälan sker via den här länken.
Sista anmälningsdag är 22 februari för Malmö och 28 februari för Stockholm. Antalet platser är
begränsat och vi stänger anmälan vid fullt deltagande.

Om oss
Denna lärprocess är ett nytt erbjudande från Kajsa och David för 2017. Den bygger på väl
beprövade modeller och metoder för förändring och från deras samlade 30+ års erfarenhet av
förändringsarbete i flera sektorer. Kajsa och David delar med sig av vad som utmanar och inspirerar
dem i tänkande och praktik nu och bjuder in till gränsöverskridande lärande!
Kajsa Balkfors är förändringsledare och kulturentrepenör. Med 10 års som utvecklingschef & VD
för Cirkus Cirkör hjälper hon organisationer att samarbeta kreativt och över gränser. Hennes
bakgrund är också gränsöverskridande, sen 1995 har hon arbetat med förändring och utveckling
inom industri, utbildning, kultur, offentlig verksamhet och ideell sektor – med positiv hållbar
samhällsutveckling som röd tråd. Hon verkar som konsult genom Unleash, är 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 (David)

