SAMSKAPING I TEORI OG PRAKSIS
- et todagers intensivkurs, som gjør dere i stand til å arbeide faglig kvalifisert og systematisk med samskaping,
innbyggerdeltagelse og innbyggerinvolvering i hverdagen

videreutvikle sin kompetanse for å kunne arbeide mer samskapende.
Formål og innhold:
På dette intensivkurset får du både redskaper til å arbeide mer samskapende i hverdagen, og en grunnleggende innføring i samskaping og innbyggerinvolvering; Hva er samskaping? Hvorfor skal vi samskape? Og hvordan
samskaper og innvolverer vi?
På dette kurset er det fokus på at du:
•

tilegner deg en nyansert forståelse av samskaping og innbyggerinvolvering, som gjør deg i stand til å velge den tilnærmingen som
passer for den utfordringen du står ovenfor,

•

får kunnskap om verktøy som gjør deg i stand til å arbeide mer
samskapende og involverende,

•

får tips og triks om hvordan du rekrutterer deltakere til samskapings- og involveringsprosesser,

•

reflekterer over forskjellige former for verdiskaping, som samskaping og innbyggerinvolvering kan gi,

•

blir bevisst på hvor utfordringene i samskaping og involvering ligger,
og

•

får mulighet til å reflektere over og drøfte egen case og egne erfaringer.

På kurset arbeider vi med disse målsetningene gjennom målrettede presentasjoner, korte prosesser og felles dialog og refleksjon.
Som deltaker tar du med deg en case fra din egen arbeidshverdag. På kurset
vil caset være den gjennomgående læringsplattformen for deg og som du
samtidig kan styrke ditt arbeide med.
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Dette kurset er rettet mot kommuner som ønsker at 20–25 av de ansatte skal

Hvem underviser?
Kursholder Jens Ulrich er en av nordens
ledende eksperter på samskapingsfeltet.
Jens Ulrich arbeider med samskaping og
innbyggerinvolvering

som

konsulent,

fasilitator, rådgiver, prosjektleder, foreleser
og forsker. Han har gjenomført lengre
i

samskaping

og

innbyggerinvolvering for mer enn 500 ledere, konsulenter og medarbeidere i
Danmark og Norge (se mere på www.ulrichconsult.dk).
Hvem er kurset beregnet på?
Den primære målgruppen er kommuner, fylkeskommuner og større frivillige
foreninger (NGO-er), som ønsker å videreutvikle grupper av ledere og medarbeidere til å arbeide mer samskapende og innbyggerinvolverende.
Hvem kan delta på kurset?
Kurset er rettet mot medarbeidere og ledere som ønsker å komme i gang
med å arbeide med samskaping og innbyggerinvolvering. Kurset er også rettet mot dere som ser nødvendigheten og nytten av å arbeide mer samskapende og involverende for å sikre et bærekraftig velferdsamfunn i tiden som
kommer.
Praktisk informasjon:
Kurset holdes over to påfølgende hele dager – fra forslagsvis kl. 9–16. Kurset
er beregnet på maks 25 deltakere. Kursleder snakker dansk/norsk. Kurset
holdes hos oppdragsgiver og oppdragsgiver må dekke utgifter til lokaler og
servering, og har ansvar for påmeldinger, booking av lokale o.l.
Pris:
Kurset koster 60.000,- NOK. I tillegg kommer kursledere utgifter til reise, overnatting og diett.
Prisen dekker forberedende telefon og/eller videomøter mellom Jens Ulrich
og oppdragsgiver, gennemføring, planlegging, forberedelser og evaluering av
kurset.
Kontaktoplysninger:
Kontakt Jens Ulrich, Ulrich Consult ApS for mer informasjon eller for å inngå
avtale. Tlf.: + 45 5183 2489, mail: ju@ulrichconsult.dk
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