Borgerinddragelse
- et intensivt to-dages kursus, der gør dig i stand til
at arbejde mere kvalificeret med borgerinddragelse i
din hverdag
På dette intensive kursus får du viden og metoder til, hvordan
du kan kvalificere arbejdet med borgerinddragelse i din kommune eller region.
Vi ser på forskellige muligheder for at inddrage borgerne i de
kommunale og regionale beslutningsprocesser. Vi ser på borgernes motiver for deltagelse og ønsker til inddragelse. Og vi sætter
fokus på konkrete redskaber og metoder, som kan hjælpe dig
med at designe og gennemføre optimale inddragelsesprocesser.
Kursets tager afsæt i en grundlæggende forestilling om, at en
værdifuld borgerinddragelsesproces står og falder med, at man
ved hvad man er afklaret med, hvad man vil med borgerinddragelsen, sikrer en forventningsafstemning omkring mål og indhold og benytter de rette procesgreb i realiseringen af inddragelsesprocessen.
På dette kursus sætter vi derfor fokus på, at:
• du tilegner dig viden om, hvordan borgerinddragelse kan
skabe værdi for den offentlige organisation,
• du får en nuanceret forståelse for, hvordan man i forskellige faser af beslutningstagningen kan inddrage borgerne,
• du bliver opmærksom på, hvilke institutionelle rammer,
der fremme og hæmmer værdifulde borgerinddragelsesprocesser
• du opnår en indsigt i borgerinddragende processers muligheder og faldgruber, der gør dig i stand til at kvalificere
og udfordre dine politikeres ønsker om borgerinddragelse,
• du reflekterer over borgerinddragelsen i et demokratisk
perspektiv,
• du får indblik i de nyeste undersøgelser om borgernes
deltagelsesmønstre,
• du tilegner dig redskaber og metoder til at rekruttere og
mobilisere borgere fra forskellige samfundsmæssige lag
til borgerinddragende processer, designe inddragelsesprocesser og facilitere konkrete inddragelsesprocesser,
• du får mulighed for at reflektere over og drøfte dine
egne erfaringer og udfordringer med borgerinddragelse.

Det med småt:
Dato:
Den 29. september og

den 28. oktober 2021
Sted:
LYNfabrikken
Vestergade 49
8000 Aarhus C
Tilmeldingsfrist:
Den 6. september 2021
Max 30 deltagere.
(”først til mølle”).
Tilmelding til:
ju@ulrichconsult.dk
Tilmeldingen er bindende.
Pris:
Pr. deltager 4.100,- kr. +
moms.
Tag en kollega med og I får
kurset til 3.800,- kr. + moms
pr. deltager.
Vil du vide mere:
Kontakt Jens Ulrich
Tlf. 5183 2489
Mail: ju@ulrichconsult.dk
Kontakt Johannes Andersen

Tlf. 2363 6564
Mail: johannes@dps.aau.dk

På kurset arbejder vi med disse målsætninger gennem fokuserede oplæg, kortere processer og fælles dialog og refleksion. Og
vi krydrer det hele med en god og afslappet stemning.
Hvem kan deltage?
Kurset henvender sig til dig, der arbejder med borgerinddragelse i en kommune eller region. Du kan eksempelvis være udviklingskonsulent, arbejde med politikerbetjening, være ansat i
et borgmestersekretariat eller ledelsessekretariat, eller arbejde
med borgerinddragende processer i en fagforvaltning. Eller du
arbejder et sted, hvor du kan se, at øget fokus på borgerinddragelse vil gavne din organisation.
Hvem underviser?
Dine undervisere på forløbet vil være foredragsholder og forsker Johannes Andersen
og konsulent og forsker Jens Ulrich. De har
begge en bred teoretiske og praksisrettet
viden om borgerinddragelse, samskabelse
og demokratiske processer. Dette dels som
forskere og undervisere og dels som planlæggere og facilitatorer af konkrete borgerinddragelsesprocesser.
Du kan læse mere om Johannes her:
https://www.johannesandersen.dk/

Og du kan læse mere om Jens Ulrich her:
https://ulrichconsult.dk/

Lidt praktisk:
Kurset forløber over to dage – begge dage fra kl. 9-16. Der er
kaffe og croissanter-ish til velkomst, let frokost, og kaffe mm. til
eftermiddagens program.
Kurset afholdes på LYNfabrikken, Vestergade 49 i Aarhus. LYNfabrikken lejer lokaler ud, driver en lille cafe og fungerer som
kontorhotel for mindre kreative virksomheder. LYNfabrikken er
kendetegnet ved en fantastisk afslappet stemning, og det er
svært ikke at komme til at tænke store kreative tanker i disse
omgivelser! Se mere her: https://www.lynfabrikken.dk/

