
Lederen som facilitator af 
innovation og forandring
Bliv bedre til at facilitere ideer og forandringer i din 
virksomhed

Styrk din facilitatorrolle
Facilitering er en del af mange lederes hverdag, men de færreste har lært at benytte de grundlæggende teknikker, 
som skaber gode løsninger og motiverede mennesker. På dette kursus lærer du at varetage facilitatorrollen før, 
under og efter møder, workshops, seminarer eller konferencer.

Vi arbejder med facilitering både i forhold til planlægning, gennemførelse samt opfølgning. Kurset sætter fokus på de 
logiske elementer såvel som de emotionelle strømninger, der altid er i spil, når mennesker mødes og skal 
samarbejde.

Lær faciliteringsteknikker og værktøjer så alle bliver engageret i dit møde, workshop seminar eller konference.

Du får indsigt, værktøjer og metoder til facilitering af mangfoldighed og mennesker med vifter af ideer, forskellige 
meninger og diverse fagligheder.

Du lærer hvordan du planlægger, gennemfører og følger op på møder, workshops, seminarer og konferencer.

 

Hvem deltager?

Kurset er for ledere, projektledere, HR-partnere, konsulenter og medarbejdere med tværfaglig eller 
tværorganisatorisk ansvar, som ønsker at blive bedre til at facilitere.

Er du interesseret i at uddanne dig som Proceskonsulent, så klik her: Mannaz Proceskonsulentuddannelse.

 

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/planlaegning-og-effektivitet/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/proceskonsulentuddannelsen-pku-1/


Udbytte
Dit udbytte

• Større følelse af sikkerhed, når du involverer medarbejdere og kolleger i ideudvikling og forandringsprocesser

• Øget involveringskompetence både i forberedelsen, gennemførelsen og opfølgningen

• Øget bevidsthed om dine egne styrker og svagheder som facilitator

Din virksomheds udbytte

• En medarbejder som kan facilitere innovation og forandringsprocesser

• En medarbejder som både kan facilitere det indholdsmæssige, gruppedynamikker og det følelsesmæssige 
engagement

• En medarbejder der formår at få alle gode ideer frem i lyset og skabe commitment samt energi omkring en 
problemstilling og løsning

På kurset arbejder du med:

• Design af involverende møder, workshops, seminarer eller konferencer

• Analyse af de vigtigste stakeholders for en facilitering

• Håndtering af konkurrence mellem mennesker og individuelle interesser

• Forskellige virkemidler, der skaber overblik og involvering

• At holde dig selv fast i en facilitatorrolle og ikke selv dykke ned i løsninger

• Udarbejdelse af materiale

• Deltagerinvolvering før, under og efter faciliteringen

• Metoder til at indskærpe fokus for faciliteringen



• De følelsesmæssige indholdselementer i faciliteringen

• At skrive en drejebog, der har en rød tråd før, under og efter faciliteringen

• Faciliterende spørgeteknikker

• Pædagogisk og struktureret tænkning i dit design

• Brug af lokale og omgivelser i din facilitering

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

7. jan 2023 Mannaz, København K 2 Moduler Nej Ledige pladser 

7. jan 2023 Mannaz, Aarhus N 2 Moduler Nej Ledige pladser 

7. jan 2023 Tivoli Hotel, København V 2 Moduler Nej Ledige pladser 

7. jan 2023 Marriott, København V 2 Moduler Nej Ledige pladser 

7. jan 2023 Mannaz, Aarhus N 2 Moduler Nej Ledige pladser 

7. jan 2023 Crowne Plaza Copenhagen Towers, København S 2 Moduler Nej Ledige pladser 

7. jan 2023 Comwell Hotel, Sjælland 2 Moduler Nej Ledige pladser 

7. jan 2023 Mannaz, Aarhus N 2 Moduler Nej Ledige pladser 

7. jan 2023 Crowne Plaza Copenhagen Towers, København S 2 Moduler Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/lederen-som-facilitator-af-innovation-og-forandring/

Prisen dækker over:

Før kurset

• Gennemførelse af MBTI® Step I™ – Persontypetest

Under kurset

• 3 undervisningsdage

• Forplejning under kursusopholdet

• Kursusmaterialer med relevant teori

• Logbog til dine personlige notater

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/lederen-som-facilitator-af-innovation-og-forandring/


Efter kurset

• Kursusbevis

Praktisk gennemførelse

Kurset har en praktisk orienteret tilgang.

Læringsformen veksler mellem oplæg om teori og metode i plenum, individuel træning af konkrete værktøjer samt 
refleksion og træning i mindre grupper.

Konsulenter

På kurset møder du én af disse undervisere: Heidi Buus Beldam i Jylland og Mirja Olsen på Sjælland.

Mirja Olesen

Mirja er autoriseret psykolog og har dobbelt kandidatgrat i psykologi (cand.psych.aut og M.Sc. in Business 
Psychology). Hun er en meget erfaren erhvervspsykolog og har de sidste 20 år været med til at gennemføre store 
forandringer og lederudviklingstiltag for de fleste større organisationer i Danmark.

Hendes kunder spænder vidt fra talenter til topledere. Mirja arbejder i spændingsfeltet mellem forretningsudvikling og 
personlig udvikling af ledere og medarbejdere.

Mirja har desuden undervist på universitetsniveau og uddannet konsulenter i ”best practice”. Hun har skrevet artikler 
og været på dansk TV flere gange som ledelsesekspert.

Mirja er tidligere kåret til at være en af Danmarks største talenter i konsulentbranchen af Børsens Nyhedsmagasin.

Heidi Buus Beldam

Heidi er en erfaren underviser og executive coach for topledere og lederteams samt medarbejdere i Norden, USA 
og Kina, som hun har hjulpet med kommunikation, ledelse, strategiarbejde, organisationsudvikling samt projekt- og 



forandringsledelse.

Heidi har drevet store, strategiske forandringer i mellemstore og store virksomheder såsom Vestas og Systematic. 
Hun har i disse projekter arbejdet i spændingsfeltet mellem ledelse, HR og kommunikation, og hun er også forfatter 
til en bog om lederkommunikation.

Heidi har en BA i Medievidenskab og Msc i Strategic Corporate Communications og er derudover certificeret i bl.a. 
LEAN ledelse med six sigma, projektledelse, forandringsledelse samt NeuroLeadership.

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

Personlige tests

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 DISC®, 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.

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.

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


 
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/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

