Praktiske oplysninger
Sted

The Green House Maribo, Vestergade 33, 4930 Maribo

Dato

Mandag d. 13. til fredag d. 17. september 2021
kl. 9-16, fredag kl. 9-14.

Pris

kr. 250,- for hele ugen. Du skal selv have madpakke
med. Vi sørger for at te og kaffe dagen igennem

Deltagere Dig der ønsker, at samarbejde og ledelse fører til
arbejdsglæde, faglig kvalitet og lokal udvikling.
Nogle gange er du leder, andre gange bliver du ledt.
Du er engageret i lokalsamfund, foreningsliv eller i ….
Du arbejder, studere, er pensionist eller ….
Info

www.levendelokalsamfund.dk/samarbejdskursus-i-maribo

Kontakt

Anne Vinter, anne@levendelokalsamfund.dk, 60834944

Samarbejde, Ledelse & Fællesskab
EN UGE OM
Gode møde- og beslutningsprocesser
Aktiv lytning, anerkendelse og mangfoldighed
Samarbejdsprocesser der skaber energi og udvikling

Tilmelding www.fora-fritid.dk/kurser/?course=21-2-0502
senest den 3. september.

Undervisere fra Levende Lokalsamfund
Ditlev Nissen: Underviser og facilitator i sociokrati,
fællesskabsopbygning, konflikthåndtering og bæredygtig udvikling.
Tidligere formand for Landsforeningen for Økosamfund.
Anne Vinter: Lærer, permakulturdesigner og mindfulnesslærer. Bor
på Fejø, hvor hun er medskaber af Fejø Permakultur og Omstillingsinitiativ, Den Helbredende Have og Permakulturfonden Fejø.

13. – 17. september 2021 i The Green House i Maribo

Fungerer jeres samarbejde og ledelse?

Hvilke værdier arbejder I for?

Trives du i dit samarbejde? Udvikler I handlekraft når I
samarbejder? Fører jeres samarbejde til glæde for den enkelte,
fællesskabet og lokalsamfundet? Er der brug for, at I ryster
posen og gør tingene på nye måder?

Vi bruger og møder ledelse overalt i samfundet. I foreningen, i
lokalsamfundet, i arbejdslivet og for den sags skyld i familien.
Ledelse kan være dikterende eller inkluderende, topstyret eller
demokratisk, skjult eller synlig, konkurrerende eller
samarbejdende.
Tilsvarende oplever vi samarbejde i mange forskellige former
og i mange forskellige situationer.
Kurset sætter strøm til nye vinkler på ledelse og samarbejde.
Og bygger videre på dine erfaringer, og inspirerer til nye, friske
initiativer, du gerne vil i gang med!

Menneskehedens store udfordring er vel dybest set
at skabe samfund og globale modeller for
helhedsorienteret lederskab,
der sikrer en bæredygtig udvikling på både
globalt, organisatorisk og individuelt niveau.
Steen Hildebrandt & Michael Stubberup, Bæredygtig Ledelse - ledelse med hjertet

Vi ryster posen og sætter fokus på
•
•
•

•

•
•

Det gode samarbejde
Metoder, der vækker det individuelle engagement
Ledelse, der lytter og
engagerer.
Samarbejde, der har øje for
relationer og som sigter efter
selvledelse og kollektiv
intelligens.
Fællesskab og lokal udvikling
FN’ verdensmål og den omstilling vi alle skal i gang med.

I teori og praksis arbejder vi med
•
•
•
•
•

•

•

•

Fire måder at lytte på og visdommen i nej’et
Mødeformer og beslutningsprocesser
Anerkendelse og konfliktforståelse
Det lærende fællesskab
Selvledelse og
helhedsorienteret ledelse
Uddelegering af
beslutnings- og
handlekompetence
Teambuilding og
læringsfællesskaber
Demokratisk fornyelse og folkelig innovation.

