Vad kan bli möjligt när vi tillsammans
utforskar arbetssätt och bygger broar
för ett öppet och rättvist samhälle?
Välkommen på en träning i att vara värd för 
medskapande processer i komplexa samhällsutmaningar

18–20 oktober på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv

V

i är många som står inför och mitt i förändring och komplexa samhällsutmaningar av olika
slag. När vi ska ta oss an dessa komplexa frågor behöver vi göra det genom medskapande
processer och samtal som involverar dem som är berörda och tar tillvara deras kunskap
och erfarenheter. Vi behöver delaktighet och samtal över gränser som tar tillvara den kollektiva
intelligensen och föder den kreativitet, tillit och handlingskraft som utgör stommen i arbetet
med förändring och social innovation.
I augusti 2016 bjöd GR och Nätverket för Medskapande Ledarskap in till en tredagars-träning i
Art of Hosting, eller Medskapande Ledarskap, som det kommit att kallas i Sverige. Intresset för
träningen var stort och det var många som inte fick möjlighet att delta. Nu finns en ny chans!
Med denna träning vill vi stärka kapaciteten att leda förändringsprocesser och vi riktar oss till alla
er ledare, förändringsagenter, mellanrumsarbetare, gräsrötter och trojanska möss inom främst
offentlig och idéburen sektor.

I nätverket för Medskapande Ledarskap finns personer som arbetar inom offentlig och idéburen
sektor samt verksamma samhällsentreprenörer. Träningen genomförs tillsammans med
nätverket och Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). Den möjliggörs genom stöd från
bland annat Mistra Urban Futures, Göteborgs Stad, Mölndals stad och Innovatum.
Utbildningen innehåller tankemodeller, tillfälle att erövra och testa metoder och förhållningssätt
och inte minst många tillfällen att lära tillsammans och skapa den kunskap vi behöver för att
bygga ett öppet och rättvist samhälle.

VAD ÄR MEDSKAPANDE LEDARSKAP?

Utbildning i Medskapande ledarskap bygger på Art of Hosting and Harvesting Conversations
that matter (http://www.artofhosting.org/), en mycket spridd “open source”-metodik som
bland annat Sveriges Kommuner och Landsting tidigare bjudit in till flera träningar i. Den tar sin
utgångspunkt i kunskap om komplexitet och hur vi kan ta få fram den kollektiva intelligensen i en
grupp och därigenom tänka och skapa förändring. Den innehåller tankemodeller, metoder och
färdigheter som är kärnan i många typer av processer just nu. Medskapande processer behövs
inom exempelvis arbetet för en inkluderande och hållbar samhällsutveckling, samverkan mellan
offentlig och idéburen sektor, social mobilisering och aktivt medborgarskap, brukarmedverkan
inom välfärden och socialt innovationsarbete med mera.

VÄRDTEAM

Nätverket medskapande ledarskap utgörs av människor som praktiserar Art of Hosting inom
olika sammanhang i offentlig och idéburen sektor och som tränare och utbildare. Några av dem
som kommer ingå i värdteamet är Eleonor Björnfot, Mölndals stad; Lisa Jonsson, Dalslands
folkhögskola; Märta Gustafsson, Innovatum; Thomas Herrman, Open Space Consulting; Sophia
Kaså, Katalysator och Åsa Lorentzi, Göteborgs Stad Norra Hisingen. Se presentation sista sidan.

TID OCH PLATS

Onsdag–fredag 18-20 oktober 2017.
Nordiska Folkhögskolan i Kungälv, http://nordiska.fhsk.se/konferens-bnb/
Start på onsdag 18 oktober kl 10.00 och slut fredag 20 oktober kl 16.00.

AVGIFT

7 500 kr exkl moms (enkelrum).
1 000 kr rabatt per person i delat rum (eller om du väljer att bo i eget boende).
I priset ingår logi i enkelrum, fika, lunch och 2 middagar. Planera för att vara med på aktiviteter
från morgonen till ca 21.30 på kvällen.
Ange vid bokning namn på den person du önskar dela med. Eller om du kan tänka dig dela med
någon annan.
Genom stöd från några av våra partners kan deltagande möjliggöras för personer även från
organisationer som inte själva kan stå för hela kursavgiften. Ange vid anmälan att du ansöker
om rabatterat pris, varför du ansöker om detta, och hur mycket du kan betala. Efter sista
anmälningsdag kommer arrangören att titta på ansökningarna och avgöra hur mycket subvention
som är möjlig att ge.

ANMÄLAN

Anmälan görs genom att klicka här.
Intresset för träningen är stort och platserna går åt snabbt så det är viktigt att anmäla sig så
snart som möjligt för att få plats. Vi kommer upprätta en kölista, men prioriterar en spridning
av platserna mellan företag, offentliga och ideella. Vi rekommenderar att åka flera från samma
arbetsplats, organisation eller nätverk, så att ni efteråt kan dela och bära era nya erfarenheter på
arbetsplatsen eller föreningar.
Anmälan är bindande och vid återbud efter sista anmälningsdagen debiteras full avgift. Anmäld
plats kan alltid överlåtas till annan person inom förvaltningen/organisationen.
Sista anmälningsdag: 18 september 2017.

UPPLYSNINGAR

För frågor om utbildningens innehåll kontakta:
Åsa Lorentzi, Göteborgs Stad Norra Hisingen, asa.lorentzi@norrahisingen.goteborg.se,
031–366 89 20
Eleonor Björnfot, Mölndals Stad, eleonor.bjornfot@molndal.se, 031–315 17 24
För praktiska frågor kontakta:
Susanne Ericsson, GR, susanne.ericsson@grkom.se, tel: 031–335 51 31,

Överenskommelse
om samverkan mellan
Göteborgs Stad och
sektorn social ekonomi
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GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:

På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

Läs mer på www.grkom.se/kurser

Presentation Värdteamet 2017
Eleonor Björnfot, verksamhetsutvecklare Mölndals stad.
Jag verkar för mer medskapande möten och förändringsarbete inom Mölndals stad, där
jag också bidrar till nya angreppssätt av komplexa frågor och praktiserar medskapande
ledarskap i stort och smått. Förundras över komplexa system, inte minst som biodlare.
Har även startat upp initiativet Idécafé på hemorten, en samtalsplattform som ska bidra i
tillitsbyggandet.
Märta Gustafsson, Kulturarvsutvecklare på Innovatum.

Innovatum har en främjande roll inom ämnesområdet industrisamhällets kulturarv i
relation till det ideellt drivna kulturarvet. I samverkan vill öka förståelsen för hur dagens
samhälle vuxit fram och bidra till människors delaktighet i och intresse för industrisamhällets kulturarv och framtidsfrågor. Framtiden, den bygger vi tillsammans, här och nu. Jag
uppskattar mest med mitt arbete den glöd och styrka som finns i den en ideella sektorn.
En kraft som är att räkna med.

Thomas Herrmann, Organisations- och möteskonsult.
I mitt företag Open Space Consulting AB arbetar jag för att frigöra livskraft i människor,
organisationer och samhälle. Sedan starten 1999 har jag arbetat i 100-tals sammanhang
i Sverige och Internationellt. Jag är delägare i Genuine Contact Co-owners Group Inc och
även del i andra globala nätverk för lärande såsom Art of Hosting. En av de största passionerna är att sprida medskapande perspektiv och arbetssätt. Jag utbildar sedan många år
process- och mötesledare liksom erbjuder en rad andra utbildningar och workshops.
Lisa Jonsson, kursansvarig lärare Dalslands folkhögskola, Västra Götalandsregionen. Under
det senaste läsåret har jag haft förmånen att få vara med om att starta upp en ny utbildning
av Integrationspedagoger i samarbete med Rädda barnen och Göteborgs Räddningsmission.
Det har blivit än tydligare för mig hur ett medskapande förhållningssätt är nödvändigt för att
komma vidare i den typ av komplexa samhällsutmaningar som integration och inkludering
utgör. Jag har lång erfarenhet av utveckling av hållbara samverkansmodeller mellan offentliga och idéburna organisationer och ser ett stort behov av mellanrumsarbetare och social
innovation såväl inom som mellan organisationer.

Sophia Kaså, förändringsledare och processkonsult. Jag jobbar i mitt företag Katalysator

med att initiera, samordna, driva och utbilda kring förändringsprocesser. Nyckelfrågan är
att engagera dem som är berörda. Mitt specialområdet är hur processerna kan styras och
påverkas så att de som berörs blir delaktiga på riktigt och deras kompetens och expertis tas
tillvara. När det är viktigt, på riktigt och vi känner oss inbjudna - då vill vi vara med. Så enkelt
och så svårt är det! Sedan starten 1999 har uppdragen handlat om mycket om stadsutveckling och fysisk planering såväl som samverkan och organisationsutveckling. På senare år har
jag också jobbat mycket med konflikthantering och handledning.

Åsa Lorentzi, processledare i Göteborgs Stad Norra Hisingen och deltar i nätverket för
Art of Hosting/medskapande ledarskap. Arbetar med frågor om hur vi kan skapa ett mer
rättvist, demokratiskt och inkluderande samhälle. Mitt hjärta klappar särskilt för Göteborgs
ytterområden. Praktiserar, tränar och utbildar i medskapande ledarskap, förhållningssätt
och metoder i det dagliga arbetet för att öka organisationers kapacitet att hantera komplexa frågor, öka förändringskraften och ge mer plats för jämlika och mänskliga möten. Det
innebär att inom kommunal förvaltning skapa utrymme för mer av utforskande och cirkulärt arbetssätt i relation till medborgare och varandra inom förvaltningen. Praktiserar också
medskapande förhållningssätt hemma i ett grannskapsnätverk - Johanneberg Welcome.

