
Gratis møde – Facilitér dine 
forandringsprocesser med 
succes
Deltag på gratis morgen- eller gå-hjem-møde, og få konkrete greb til at skabe professionel facilitering af dine 
forandringsprocesser.

Mange organisationer forsøger sig med involverende og faciliterende forandringsprocesser, men bruger man 
facilitering forkert skaber det mere forandringslede end forandring. Når facilitering professionaliseres og målrettes til 
din organisation, giver det derimod øget forståelse, viden, samarbejde og engagement i forandringsprocessen, 
hvilket resulterer i udvikling, sikring af driften og bedre resultater. Kom til gratis morgenmøde, og hør hvordan du 
professionaliserer din facilitering.
Vi giver dig enkle greb til, hvordan du:
Målretter din facilitering
Faciliterer det gode møde
Håndterer usikkerhed i processer
 
Deltagere
Eventen er for dig, der er leder og arbejder med procesledelse og forandringsprocesser. Deltagelse er gratis med 
begrænset antal pladser. Vi forbeholder os ret til at prioritere forretningsforbindelser i det omfang, at der mangler 
pladser på morgenmødet.
 
Tid og sted
Tilmeldingen er lukket for denne gang
Vi gentager webinaret – hold øje med vores nyhedsbrev.

Program
08:30 Registrering og morgenmad
09:00 Velkommen
Sådan skaber du professionel facilitering
Facilitering kan bruges til meget, men for at det bliver effektivt og meningsfuldt, skal det professionaliseres. Det 
starter med et fokus på organisationen, og hvad processen skal forløse og hjælpe med.
09:40 Mødefacilitering
I videnstunge organisationer bruger organisationsmedlemmerne op mod 80% af deres tid i og på møder. Mødernes 
kvalitet smitter af på beslutningernes kvalitet og det efterfølgende engagement, og derfor er der meget at hente i at 
arbejde med mødefacilitering og en god mødekultur.
10:20 Pause og kaffe

https://www.mannaz.com/da/inspiration/mannaz-nyhedsbrev/


10:30 Håndtering af usikkerhed i processer
Den gode facilitator – uanset om det er en leder eller en konsulent – er kendetegnet ved evnen til at kunne håndtere 
den usikkerhed, der er forbundet med enhver proces. Mannaz kommer med sine bud på, hvordan du håndterer din 
egen og mødedeltagernes usikkerhed i processen.
11:00 Tak for i dag
 
Konsulenter på dette event
HØRSHOLM:

Thomas Boas er cand.pæd., chefkonsulent og underviser hos Mannaz. Thomas er certificeret 
proceskonsulent og coach. Hans kernefærdigheder er udvikling og sparring med mellemledere. Han har en stærk 
faglighed inden for procesledelse og faciliterer processer med både ledere og medarbejdere. 

Morten Flørnæss Kerrn-Jespersen er chefkonsulent, certificeret proceskonsulent og 
underviser hos Mannaz. Morten arbejder indgående med proces- og forandringsledelse i danske organisationer, 
hvor han hjælper ledelser med at eksekvere på strategiske indsatser, så der bliver skabt klarhed, resultater og 
udvikling. 
AARHUS:

Bjarke Østergaard er certificeret proceskonsulent og underviser hos Mannaz. Han er en 
erfaren og energisk NLP Coach og certificeret psykoterapeut for ledere og teams. Han har et stærkt fokus på, hvad 
der virkelig ændrer adfærd, fremkalder drømme og endelig resulterer i ny adfærd hos individet, gruppen, ledelsen og 
organisationen. 

Lars Nellemann er uddannet cand.merc. i organisation og ledelse fra Handelshøjskolen i 
Aarhus samt ph.d. i mangfoldighedsledelse og narrativ identitet fra CBS. Lars er erfaren proceskonsulent, coach, 
underviser og facilitator. Han er leder af Mannaz’ indsats på beskæftigelsesområdet. Lars har stor erfaring med 

https://www.linkedin.com/in/thomas-boas-olsen-79336b7/
https://www.linkedin.com/in/morten-fl%C3%B8rn%C3%A6ss-kerrn-jespersen-55b61023/
https://www.linkedin.com/in/bjarkeoestergaard/
https://www.linkedin.com/in/lars-nellemann-45a9b74/


både den offentlige og private sektor. 
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