
Lise Kjærgaard har indgående kendskab 
til arbejdet med unge og har tidligere 
været ansat i Ungdomsskoleregi. 
Nu hjælper hun typisk organisationer 
med ændring af møde- og arbejdskultur, 
samarbejde og kommunikation. 
 
  
 
 

UNGDOMSSKOLEFORENINGEN INVITERER TIL WORKSHOP:  
PROCESDESIGN OG -FACILITERING 

TIRSDAG D. 2. JUNI 2020 

                   

 

 
 
Ønsker du at styrke en organisationskultur hvor I arbejder i fælles retning og 
medarbejderne tager ansvar for samarbejde, beslutninger og løsninger? Hvor I arbejder 
handlekraftigt sammen og alle føler sig involveret og hørt? 
 
På workshoppen styrkes dine kompetencer til at: 
 

✓ Anvende procesredskaber ved workshops og møder 

✓ At skabe gode betingelser for samarbejde om fælles retning 

✓ Kvalificere beslutninger via medarbejderinvolvering 

✓ Understøtte medarbejdernes faglige stolthed 

 

Program: 
  9.30 - 10.00  Morgenmad 
10.00 - 10.05 Velkomst ved Ungdomsskoleforeningen 
10.05 - 12.30 Introduktion til redskaber, som gør dig i stand til at planlægge 

værdiskabende møder, processer og workshops. Du får også en 
introduktion til - og mulighed for at afprøve øvelser, der understøtter 
deltagerinvolvering, dialog og beslutningskompetence.  

12.30 - 13.00 Frokost 
13.00 - 15.20 Introduktion til væsentlige opmærksomhedspunkter når du 

faciliterer. Du får blandt andet viden om - og konkrete redskaber til  -
hvordan du rammesætter møder/workshops. Herunder hvordan du 
sikrer synliggørelse af vigtigste viden og beslutninger undervejs, 
hvordan du holder diskussionen på sporet, hvordan du puster ny 
energi ind i en energiforladt gruppe, samt hvordan du får hørt den 
stille deltager og holder styr på den kritiske deltager. 

15.20 - 15.30 Afrunding og tak for i dag. 
 
 
 

 

 

HVEM:  
Målrettet ledere, konsulenter, projektledere. 
 
HVAD:  
Workshop hvor du bliver klædt på til at designe 
og facilitere processer, samt implementere 
processuelle elementer i jeres hverdag.  
 
HVORDAN:  
Workshoppen indeholder teoretiske oplæg og 
introduktion til redskaber. Der er høj grad af 
deltagerinvolvering, hvor du får mulighed for at 
omsætte ny viden til din egen kontekst. 
 
HVOR OG HVORNÅR 
Tirsdag d. 2 juni 2020 kl. 9.30 – 15.30 
Odense, Odin Havnepark, Mødecenter 
Fabrikken 
 
HVAD KOSTER DET: 
Medlemmer: 1195,-  
Øvrige: 1395,- 
 
HVOR TILMELDER JEG MIG: 
https://ungdomsskoleforeningen.membersite.
dk/ 
Tilmeldingsfrist d. 11. maj  
(*tilmeldingen er bindende efter 
tilmeldingsfristens udløb) 
 
 
 

Lise Kjærgaard 
Proceskonsulent, mødeleder & grafisk facilitator 

Tlf.: 2635 0176 
kontakt@lisekjaergaard.dk 
www.lisekjaergaard.dk 
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