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DOL - Ledelse af
samskabelses-
processer
COK udbyder valgmodulet "Ledelse af samskabelsesprocesser" i Aalborg i
efteråret 2020. Underviser på modulet er Jens Ulrich, som er en at landets
førende eksperter inden for samskabelsesfeltet.

Ledelse af samskabelsesprocesser - valgmodul, 5 ects -  Den Offentlige Lederuddannelse (DOL)

På dette modul får du viden om og redskaber til at lede samskabelsesprocesser. Du får kompetencer til
selv at kunne lede samskabelsesprocesser og du får kompetencer til at lede medarbejdere, der skal
arbejde mere samskabende.

På modulet sættes der nuanceret fokus på, hvad samskabelse er, hvorfor vi skal arbejde mere
samskabende i den offentlige sektor, og hvordan vi i praksis lykkes med en samskabende tilgang.

På modulet er der fokus på, at du:
• tilegner dig en forståelse af forskellige tilgange til samskabelse,
• får kendskab til redskaber, der gør dig i stand til at lede samskabelsesprocesser,
• får tips og tricks til at rekruttere deltagere til samskabelsesprocesser,
• reflekterer over forskellige former for værdiskabelse, som samskabelse kan afstedkomme,
• bliver opmærksom på, hvor faldgruberne, dilemmaerne og paradokserne i samskabelse ligger, og
• får mulighed for at reflektere over og drøfte dine egne erfaringer og udfordringer med samskabelse.

På modulet arbejder vi med disse målsætninger gennem fokuserede oplæg, kortere processer og fælles
dialog og refleksion.
Omdrejningspunktet for din læring, vil være din egen ledelsespraksis.

Din underviser på modulet:
Jens Ulrich er underviser på forløbet. Han er en af nordens førende eksperter på samskabelsesfeltet og
arbejder med samskabelse som konsulent, facilitator, rådgiver, projektleder, underviser og forsker.
Jens Ulrich har arbejdet med samskabelse i mange danske kommuner og hans tilgang til samskabelse har
inspireret praktikere, ledere og politikere i mange kommuner i såvel Danmark som i det øvrige Norden.

Jens Ulrich har en lang erfaring med at understøtte offentlige organisationer med ledelses- og
organisationsudvikling. Han har endvidere en forskningsmæssig baggrund og har blandt andet en
samfundsvidenskabelig ph.d.-grad i demokrati og borgerinddragelse.

MÅLGRUPPE

Du kommer typisk fra en
kommunal stabsafdeling eller
offentlig virksomhed/institution
som institutionsleder,
projektleder, frivillig
konsulent/koordinator eller
lignende.

HVOR OG HVORNÅR?

Undervisningen foregår hos:
COK
Gasværksvej 24, 3. sal
9000 Aalborg

Undervisning: 20.8. + 27.8. + 4.9.
+ 10.9.2020
Læringsteamdage: 25.8. + 2.9. + 8.
9. + 15.9.2020
Vejledning: 17.9.2020
Aflevering: 28.9.2020
Eksamen: 8. + 9.10.2020

PRIS

Kr. 9.100,-
Prisen er ekskl. moms og dækker
undervisning, materialer/bøger og
forplejning på
undervisningsdagene.

LÆS MERE

https://www.cok.dk/ledelse-aktivt-
medborgerskab

TILMELDING OG KONTAKT

Tilmeld dig via COKs hjemmeside
- eller ved at kontakte
undertegnede:

Tina Olsen
Studievejleder
T: 8779 6373
E: tol@cok.dk


