Konsten att introducera en medskapande
praktik i arbetet med förändring
Fördjupningsdag - Medskapande ledarskap i praktiken
Dagens komplexa utmaningar kräver samverkan, medborgarengagemang och nya innovativa
lösningar. Tjänstemän inom offentlig eller ideell sektor med uppdrag att arbeta för detta
kan stå ensamma i en traditionell mötes- och organisationskultur som inte ger utrymme för
medskapande processer.
Denna fördjupningsdag vänder sig till personer som redan utbildat sig i, och praktiserar ett
medskapande ledarskap men som ställer sig dessa frågor;
- Hur introducerar och implementerar vi mer medskapande ledarskap på min arbetsplats
och i min organisation?
- Hur kan medskapande förhållnings- och arbetssätt bli en integrerad del i våra strategier för
förändring?
- Hur hantera motstånd inom och utom organisationen?

www.regionostergotland.se

Fördjupningsdag
Fördjupningsdagen syftar till att rusta deltagarna till ökad kapacitet i sitt ledarskap samt
konkreta nästa steg i arbetet på hemmaplan. Den bygger vidare på de tre-dagars utbildningar i
Medskapande ledarskap/Art of Hosting Conversations that matter som bland annat Sveriges
Kommuner och Landsting arrangerat. Det är rekommenderat att man deltagit på denna typ
av utbildningar för att man ska kunna ta till sig innehållet. Ett par av de tankemodeller kring
komplexitet som används i grundutbildningen fördjupas men dagen fokuserar också på;
• strategier för introduktion och implementering av en medskapande praktik
• metoder för vardagsarbetet i smågrupper
• inramning av medskapande processer för legitimitet i en lokal kontext
• Loop-modellen - fyra insatser för förändring av system.
Föreläsningar varvas med medskapande processer för att fånga och synliggöra gruppens
kunskap om hur utmaningarna de står inför bäst kan mötas.
Ledare i fördjupningsarbetet är Kajsa Balkfors och David Ershammar
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 medgrundare av Tillitsverket, konsult genom Unleash och är tongivande
utbildare i Medskapande ledarskap/Art of Hosting i Sverige.
David Ershammar är socionom och processkonsult och arbetar utifrån Omtänk utveckling
med innovation för smartare samhälle och social förändring Han har sedan år 2000 arbetat
med användardriven innovation och medskapande förändring i föreningslivet, i statlig utredning, vid SKL som ledare för nationella vårdutvecklingsprojekt och som strateg inom
Region Skåne.

Tid, plats och kostnad
Tid: den 21:e januari, 09.15-16.45
Informell start och gemensam middag för de som önskar 20 januari kl 18.00 på S:t Larsgatan
49B i Region Östergötlands lokaler.
Lokal: Musiksalen i Missionskyrkan, Drottninggatan 52, cirka 15 min gångväg från Tågstationen.
Kostnad: 500 kr per person ex moms
Mer information om arrangemanget; Margareta Wandel, Region Östergötland
Mer information kursinnehåll, David Ershammar, david.ershammar@omtank.se
Du som vill vara med anmäler dig på följande länk >>>

Varmt välkomna!

