Værdiskabende facilitering
af workshops, møder og processer
Din tryghed: Vi har trænet mere end 8.500 facilitatorer
Værdiskabende facilitering

Kursus indhold

Lær at skabe fremdrift, klarhed, involvering, ejerskab, værdi og
resultater i samspillet med andre mennesker.

Forståelse af facilitering
• Rollen som facilitator og hybridrollen som
indholdsbidragende facilitator
• Forstå facilitatorens mindset og arbejdsmetoder

På kurset i værdiskabende facilitering får du præcise og
effektive værktøjer til at planlægge og strukturere workshops,
processer og møder, sætte og nå mål, kommunikere mere
præcist, håndtere konflikter samt sikre involvering, engagement
og opbakning bag beslutninger.
Alle værktøjer og teknikker er grundigt beskrevet i den manual
du får på kurset. Manualen er skrevet, så den er konkret,
præcis og direkte anvendelig i din hverdag efter kurset.
Læs mere om værdiskabende facilitering på www.facilitators.dk

Kurset
Kurset varer 2 dage, og veksler mellem teori og praktiske
øvelser. Kurset er fokuseret på, at du som deltager arbejder
aktivt med værktøjerne i praksis, og ikke bare hører om dem.
Emnerne relateres til virkelige situationer, så du kan bruge det
lærte direkte i din hverdag.

Målgruppe
Kurset henvender sig til ledere, konsulenter, facilitatorer,
undervisere og medarbejdere.

Forberedelse
Der er 2 timers forberedelse som optakt til kurset.

Accelereret læringsforløb
Kurset er opbygget omkring principperne for accelererede
læringsforløb og sikrer et engagerende og involverende
læringsmiljø

Forberedelse inden workshoppen/mødet
• Struktureret forberedelse, planlægning og design af
workshops/møder
• Præcis målsætning og klare leverancer
• Forventningsafstemning, begejstring og motivation allerede
fra indkaldelsen
Facilitering af workshoppen/mødet
• Kom godt i gang - Den klare, tydelige og involverende start
• Lær at etablere og opretholde et trygt og produktivt
samarbejdsklima
• Kunsten at give krystalklare instruktioner til involverende og
engagerende værktøjer
• Involvering, engagement og samskabelse
• Lær at bruge præcise og inspirerende værktøjer til dialog,
idegenerering, prioritering, fælles beslutninger og klare
aktionsplaner
• Brug visuelle virkemidler
• Hold deltagerne på sporet - avancerede kommunikative
strukturer til at håndtere adfærd og vanskelige situationer
• Løbende sikring af fælles forståelse, opbakning og ejerskab
for konklusioner, resultater og beslutninger
• Sikring af værdiskabelse - lær at skrive korte og præcise
referater, som godkendes direkte på mødet/workshoppen
• Afslut workshoppen/mødet præcist og aktionsorienteret
• Tips og tricks til digitale møder

Kursusdatoer

Værdiskabelse efter workshoppen/mødet
• Sikring af implementering - Lær hvordan du sikrer fremdrift,
opfølgning og værdiskabelse efter workshoppen/mødet

Vælg mellem disse åbne forløb:
• 5.-6. december 2022

Pris

• 11.-12. januar 2023

Kursuspris er 9.800 kr. pr. deltager, inkl. kursusmateriale og
forplejning. Prisen er ekskl. moms.

• 20.-21. marts 2023
Begge kursusdage kl. 9.00–16.30

Spar 10% ved samtidig tilmelding af to eller flere deltagere.

Tilmelding

Kursussted
Kurset afholdes på det 5-stjernede konferencehotel
Copenhagen Marriott Hotel
Kalvebod Brygge 5,1560 København
(600 m fra Kbh. Hovedbanegård)

Tilmeld dig kurset på https://www.facilitators.dk/vaerdiskabendefacilitering/#tilmelding
Eller send en e-mail med din tilmelding til info@facilitators.dk
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