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Uddannelsen til dig, der vil have træning og værktøjer
til at arbejde med årsager frem for symptomer.

INTRODUKTION
Vi kan ikke løse vores problemer ved at tænke på samme måde, som da vi
skabte dem. Vi skal gøre noget andet end vi plejer. Det gælder udfordringer på
arbejdspladser ift. konflikter, stress, ubalance og mangel på trivsel. Det betyder
også andre måder at træffe beslutninger på og andre vinkler at arbejde med
organisations- og strategiudvikling på.
Organisationsopstilling er en internationalt gennemprøvet metode til at arbejde
både individuelt og med grupper. Den systemiske tilgang giver nye vinkler og en
dybere forståelse af skjulte mekanismer.
Vi har skræddersyet et uddannelsesforløb til dig, der vil lære at arbejde med
den systemiske tilgang inden for organisationsudvikling, og med systemisk
konsulentarbejde som et add-on til det du i forvejen mestrer. Du er leder,
konsulent, HR-manager, facilitator, coach, supervisor, psykolog eller direktør.
Uddannelsesforløbet er målrettet professionelle fra brancher, der interesserer sig
for innovative arbejdsmetoder.

UDDANNELSESMÅL
Formålet med uddannelsen er at give deltagerne en klar forståelse af hvordan
systemisk opstilling anvendes til at skabe effektive forandringer i organisationer.
At udvikle et skærpet fokus og forståelse for årsagerne bag ved
mønstre og organisatoriske udfordringer
At lære at oversætte den kollektive bevidsthed i organisationer til
brugbar viden
At udvikle en systemisk tilgang til konsulentarbejde
Træning i at bevæge sig mellem opgave, opstilling, fortolkning og
evaluering af opstillingens udbytte
Et styrket lederskab og større kendskab til dig selv og øget forståelse
for andre

En systemisk tilgang sætter fokus på i hvilken sammenhæng problemstillinger
opstår og hvilke symptomer og ubevidste dynamikker der aktiveres som følge
heraf. Med de systemiske briller ser vi på teams og organisationer som en levende
organisme af relationer og bevægelsesmønstre med egne normer, værdier og
formål. Organisatoriske systemer søger ligesom familiesystemer at finde en indre
mening og orden. I det øjeblik årsagen er fundet, forsvinder symptomerne.

Formålet med organisationsopstilling er grundlæggende at skabe plads til at
ressourcer og potentiale kan forløse sig - til gavn for den enkelte og for teamet. I
systemisk perspektiv betyder det at udvikle nye muligheder og løsninger for alle
involverede parter. Den systemiske, fænomenologiske tilgang har rødder tilbage
til 1960’erne inden for familieterapi. Metoden anvendes i dag over hele verden
både i organisationer, familiesystemer og skolesystemer. Metoden er særdeles
anvendelig indenfor ledelses- & organisationsudvikling, coaching, konfliktløsning,
stress-mestring og som supervisionsværktøj.

Deltagerne på 2017-18- holdet er erfarne, selvstændige ledere, supervisorer og innovatører i private
og offentlige virksomheder. Fagligt spænder holdet fra ingeniører til organisationspsykologer,
HR-managers, konfliktmæglere til humanister.

“Jeg oplever klart at læringen sker
gennem kroppen langt mere end
gennem hovedet.
Der er konkret øvelser og
tankestrømme, som har ændret
min måde at forstå verden på, og
som jeg har adopteret direkte ind
i min hverdag, både i relation til
mit arbejde, men også privat.
Man bør tilmelde sig denne
uddannelse, hvis man ønsker at
flytte sig eller hjælpe andre til at
flytte sig, uanset om man er leder,
underviser eller terapeut.”

LENE IVERSEN

Innovation Manager
Midsona Danmark (Urtekram)

BUSINESS CASE
I uddannelsens forløb inviterer vi eksterne gæster med egnede cases og
udfordringer, så vi kan arbejde virkelighedsnært med relevante problemstillinger.
Deltagerne indbydes til at præsentere og arbejde med egne cases i uddannelsesforløbet. Vi aftaler tavshedspligt, og arbejder i et fortroligt rum.

ANETTE RAABY
KONGRUENS

Center for systemisk opstilling er stiftet af
Anette Raaby, der også er uddannelsesansvarlig
og den primære underviser på uddannelsen.
Anette er master i Organisationsopstilling fra
Hellinger Instituttet, og har i 20 år arbejdet med
organisationsudvikling og lederudvikling.
I uddannelsen indgår udvalgte danske og
internationale undervisere.

TID OG STED
Uddannelsen foregår på Himmelbjerggården i Ry og består af 18 dages
undervisning fordelt på 6 moduler. Vi anbefaler at du skaber træningsmuligheder i
forbindelse med dit arbejde og internt på holdet.

MODUL 1

August 2018

MODUL 2

Tirsdag d. 28. aug.
Onsdag d. 29. aug.
Torsdag d. 30. aug.

Oktober 2018

Mandag d. 22. okt.
Tirsdag d. 23. okt.
Onsdag d. 24. okt.
Torsdag d. 25. okt.

MODUL 6

MODUL 3

Maj 2019

December 2018

Tirsdag d. 7. maj
Onsdag d. 8. maj

Tirsdag d. 4. dec.
Onsdag d. 5. dec.
Torsdag d. 6. dec.

MODUL 5

MODUL 4

Marts 2019

Januar 2019

Tirsdag d. 12. mar.
Onsdag d. 13. mar.
Torsdag d. 14. mar.

Tirsdag d. 22. jan.
Onsdag d. 23. jan.
Torsdag d. 24. jan.

“Out beyond ideas of wrongdoing and right
doing there is a field. I’ll meet you there.”
- Rumi -

Uddannelsens indhold giver dig en grundig indføring i den systemiske
teori og grundlove, i grundlæggende begreber og metodens principper og
anvendelsesmuligheder.
Du får forståelse og definitioner af hvad systemer er, du får afprøvet
interventionsformer og interventionsteknikker til din værktøjskasse og arbejdet
med at integrere metoden i grupper.
Du får praktisk træning i systemisk coaching, identifikation af dynamikker, design
af systemisk arbejde, facilitator/konsulentkompetencer, afdækning af dynamikker i
teams, organisationer og familieejede virksomheder m.v.
Kort sagt får du erfaring med at bryde dybe ubevidste mønstre på en unik,
nænsom og professionel måde.

CERTIFICERING OG PRIS
Kr. 34.000 + moms
Prisen inkluderer forplejning på kurset
samt skriftligt materiale
Du afholder selv udgifter til
overnatning og bøger. Uddannelsen
afsluttes med en certificering.

NETVÆRK
Kongruens - Center for Systemisk
Opstilling er medlem af internationale
netværk som Infosyon, ISCA og
CoBRAS.world. Kongruens faciliterer
selv netværk, som du kan optages i
når du har gennemført uddannelsen.
kongruens.dk/netvaerk

TILMELDING
Tilmeld dig på kongruens.dk/grunduddannelse
eller på mail til admin@kongruens.dk
Skriv gerne en kort motivation for din deltagelse, og et overblik over din
professionelle baggrund og nuværende situation.

Himmelbjergvej 11, 8680 Ry
+45 2129 0845
www.kongruens.dk
facebook.com/kongruensApS

