
Den virtuelle procesfacilitator
Bliv endnu bedre til at facilitere og lede virtuelle processer 
Lær at facilitere samarbejde online

Du har allerede faciliteret en del online møder, og du ved, hvordan du skal lave breakout sessions og dele skærm. 
Men hvordan faciliterer du dine møder, så teamet reelt kan samarbejde digitalt og køre mere komplekse processer 
som produktudvikling, feedback og idéudveksling? Og hvordan leder du en virtuel workshop? Det lærer du på dette 
kursus. 

I Mannaz har vi mange års erfaring med både procesfacilitering og virtuel undervisning. På dette kursus deler vi 
vores viden og erfaringer med dig, så du kan tage din virtuelle facilitering til næste niveau.

 

Udbytte
Dit udbytte 

• Lær at facilitere virtuelle samarbejdsprocesser 

• Få metoder til at lykkes som leder i det virtuelle rum 

• Lær at “læse rummet” og skabe nærvær på distancen  

• Bliv i stand til at bruge digitale samarbejdsværktøjer såsom Miro og Mentimeter 

• Lær at engagere deltagerne med simple tekniske tricks 

• Bliv i stand til at skabe konkrete resultater på baggrund af den virtuelle proces 

Din virksomheds udbytte 

• Mere effektivt virtuelt samarbejde 

• Mindre rejseomkostninger, fordi flere processer kan faciliteres virtuelt 

• Øget motivation hos de medarbejdere, der skal arbejde digitalt 

• En kompetent møde- og procesfacilitator – både online og analogt 

Hvem deltager? 

Kurset er for ansatte og/eller ledere i en privat eller offentlig organisation. 

Du har en del erfaring med virtuelle møder og kan de mest grundlæggende funktioner – såsom at dele skærm og 
lave breakout sessions. Du savner dog stadig noget erfaring med at bruge det virtuelle rum til mere krævende 
samarbejdsprocesser, dialog og udvikling. Dine tekniske kompetencer er lidt over middel.    

Forudsætninger 



For at deltage på kurset, skal du have grundlæggende kendskab til Microsoft Teams eller Zoom.

Det kan fx være, du har deltaget på vores grundlæggende kursus “Den virtuelle mødeleder”.

Praktisk gennemførelse 

Kurset afholdes virtuelt over to formiddage. 

Der vil være øvelser undervejs på modulerne samt en hjemmeopgave mellem modul 1 og 2. 

På kurset arbejder du med:

• Brainstorming og udvikling i en digital kontekst 

• Drejebogens betydning for energi og engagement  

• De bedste faciliteringsgreb fra vores anerkendte Proceskonsulentuddannelse 

• Facilitering af digitale samarbejdsprocesser 

• Miro som samarbejdsværktøj 

• Mentimeter som engagerende værktøj 

• Dit kropssprog og gennemslagskraft som digital mødeleder 

Modul 1

• Hvorfor engagere deltagerne online?

• Brug af Mentimeter og Miro som engagerende værktøjer

• Det professionelle udtryk

• Den effektfulde drejebog

Modul 2

• Opsamling og feedback på hjemmeøvelser

• Psykologisk tryghed i det virtuelle rum

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/den-virtuelle-modeleder/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/proceskonsulentuddannelsen-pku-1/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/ledelse-kommunikation-og-gennemslagskraft/


• Flow i din facilitering

• Din digitale nødhjælpskasse

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

19. apr 2023 Virtuelt kursus, Zoom el. MS Teams 2 Moduler Nej Ledige pladser 

19. apr 2023 Virtuelt kursus, Zoom el. MS Teams 2 Moduler Nej Ledige pladser 

19. apr 2023 Virtuelt kursus, Zoom el. MS Teams 2 Moduler Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/den-virtuelle-procesfacilitator/

Prisen inkluderer
Før kurset 

• Kort e-læringsforløb med inspiration og guidelines til at blive klar til dit virtuelle kursus 

• Inddragelse af alle deltagere forud for kurset (online survey om dine forventninger og forudsætninger) 

Under kurset 

• 2 modulers virtuel undervisning i Zoom eller MS Teams 

• Sparring med andre erfarne virtuelle facilitatorer 

• Praktiske øvelser under og mellem de to moduler 

• Konkrete øvelser i værktøjer, du kan bruge i dine virtuelle sessioner 

Efter kurset 

• Kursusbevis 

• Mannaz’ værktøjskasse med guides og tips og tricks til engagerende virtuel facilitering  

Hvem underviser?
Jon Ramskov

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/den-virtuelle-procesfacilitator/


Jon er cand.merc. og har arbejdet med ledelse, undervisning og procesfacilitering i mere end 23 år – de seneste 6 
år også i høj grad online. Særligt i større internationale miljøer såsom Hempel, Grundfos og Lego med kulturforskelle 
og fysisk afstand har Jon arbejdet med grupper i både rene online samt hybride situationer, der kalder på involvering 
og engagement. Hans arbejde er foregået både i mindre grupper og i events med op til 1.000 deltagere. 

Ifølge Jon skal man være opmærksom på 5 minutters-reglen og ikke benytte teknologi for teknologiens skyld. Og så 
handler det om at skabe ro og sikkerhed omkring sin egen facilitering for at få andre med og engageret på en 
konstruktiv og sjov måde. 

 

Vidste du...?

Interne kurser

Alle vores kurser kan holdes kun for din virksomhed – enten ude i virksomheden eller virtuelt. Der er god økonomi i 
interne kurser, og fælles læring skaber fællesskab. Kurset tilpasses jeres konkrete ønsker og behov.

Få mere viden

Personlighedstest

Hos Mannaz tilbyder vi et hav af forskellige tests/målinger med feedbacksamtale, så du kan blive en endnu bedre 
version af dig selv. Du kan bl.a. vælge mellem MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

Coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med coachingsamtaler. 
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års erfaring inden for dit felt.

Køb coaching

Engelsk er altid en mulighed

Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en 
afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos jer – fysisk eller virtuelt.

https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlighedstest/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlig-coaching/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


Se engelske kurser

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?

Det er menneskene.

Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i 
organisationer.

 
Udvikling siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Praksisnær læring Ny viden har først værdi, når den bliver taget i brug. Læs om Mannaz 
Udvikling verden over Vi har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyede konsulentydelser. Se alle ydelser 

https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser



