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Lær at forstå og navigere i organisationers
skjulte dynamikker

Hvad kan systemisk organisationsopstilling
Når man arbejder systemisk, har man fokus på, hvordan
systemers dele indbyrdes agerer. I stedet for at dykke
ned i den konkrete problemstilling, ’zoomes der ud’ og
de mange systemer, som et problem er en del af,
identificeres. Organisationsopstilling kan derfor også
siges at være systemisk viden i anvendelse.
Organisationsopstilling er en internationalt gennemprøvet
og unik metode, der kan anvendes både i arbejdet
med enkeltindivider og med grupper.
Organisationsopstilling giver mulighed for at bryde med
traditionel tænkning. Metoden giver nye vinkler og en
dybere forståelse for sædvanligvis ubevidste og skjulte
dynamikker.
Organisationsopstilling er et innovativt og kraftfuldt
værktøj, der kan anvendes som udviklingsredskab i
komplekse organisatoriske virkeligheder.

Basismodul
3 dage

Selvstændigt
kursus eller første
del af samlet
uddannelse

›

Basismodulet kan både gennemføres som led i den samlede
uddannelse som organisationsopstiller eller som et selvstændigt kursus. Du bliver præsenteret for systemisk organisationsopstilling, som et konkret redskab til bedre at kunne forstå og
navigere, når en organisations skjulte dynamikker bliver for
komplekse og uigennemsigtige. Du vil på Basismodulet få en
grundig introduktion til metoden og gennemføre en række
opstillinger selv.

Uforpligtende

›

Kongruens udbyder nu for fjerde gang den populære
uddannelse i systemisk organisationsopstilling.
Uddannelsen består samlet set af et Basismodul på 3 dage
og et Udvidet uddannelsesmodul på 15 dage med en
efterfølgende certificering.

Introduktionsworkshop

Udvidet modul
15 dage

Datoer for afvikling af basismodul:
(Vælg et af nedenstående to forløb):
Basismodul forløb nr. 1 - Efterår 2021
Torsdag d. 11. november 2021, kl. 9-16
Fredag d. 12. november 2021, kl. 9-16
Onsdag d. 1. december 2021, kl. 9-16
(tilmelding senest 1. november 2021)
Basismodul forløb nr. 2 - Forår 2022
Torsdag d. 17. marts 2022, kl. 9-16
Fredag d. 18. marts 2022, kl. 9-16
Onsdag d. 6. april 2022, kl. 9-16
(tilmelding senest 7.marts 2022)

- Alle kursusdage starter med
morgenbrød fra kl. 8.30 - 9.00
COVID-19:

Vi vil selvfølgelig være opmærksomme
på at overholde de COVID-19
anbefalinger, der forelægger på det
pågældende tidspunkt for
gennemførsel.
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Målgruppe
Basismodulet i organisationsopstilling er for dig, der arbejder
med komplekse opgaver og problemstillinger i private eller
offentlige organisationer. Du kan være leder, bestyrelsesmedlem, organisationspsykolog, HR-partner, eller du kan
arbejde som konsulent med områder, hvor du bistår ledere
eller organisationer i udviklings- og forandringsprocesser. Du
har en mellemlang eller lang videregående uddannelse og
er erfaren med det, du beskæftiger dig med.
Indhold og udbytte på basismodulet
På basismodulet bliver du introduceret til grundlæggende
systemiske principper og til systemisk opstilling som en
metode til at arbejde med komplekse problemstillinger.
Systemisk organisationsopstilling kan som metode hjælpe dig
til at forstå din organisation, og de mange dynamikker der
er på spil. Du får en ny vinkel til at afdække, synliggøre og
skabe forandring samt og til at navigere, når kompleksiteten
er stor. Den tænkning, der har skabt et problem, er sjældent
den samme, som den der skal løse dem. Systemisk organisationsopstilling er et redskab, der hjælpe dig til at betragte
organisatoriske udfordringer på en ny og anden måde.
Dag 1:
INTRODUKTION TIL BASISMODULET
Præsentation af metoden systemisk organisationsopstilling.
Undervisning: De systemiske hovedprincipper: Orden,
tilhørsforhold og udveksling.
Information om uddannelsen til systemisk organisationsopstilling.
Dag 2:
FRA SILOTÆNKNING TIL SYSTEMISK TÆNKNING
Introduktion til basale opstillerkompetencer: Identifikation,
analyse og handling.
Undervisning: Uhensigtsmæssige dynamikker og mønstre i
organisatoriske kontekster.
Dag 3:
SYSTEMISK ORGANISATIONSOPSTILLING I PRAKSIS
Arbejde med systemisk organisationsopstilling på baggrund
af egne cases. Hvordan integrerer du metoden i det daglige
arbejde herunder etisk opmærksomhed.

Anette Raaby er uddannet mater i
organisationsopstilling, businesscoach, psykoterapeut og proceskonsulent. Er stifter af Center for
systemisk organisationsopstilling og
uddanner ledere og konsulenter i at
arbejde med metoden.
Annemette Lahrmann er cand. mag. i
dansk og virksomhedskommunikation
og uddannet Systemisk organisationsopstiller. Hun er til daglig freelance
HR Partner . Særligt optaget af det
visuelle element i organisationsopstilling, som hun anvender i arbejdet
med individer og grupper.
Therese Aalborg Grupe er autoriseret
cand. psych., Specialist i Arbejds- og
Organisationspsykologi og uddannet
systemisk organisationsopstiller. Hun
arbejder inden for HR med rådgivning
om ledelse og psykisk arbejdsmiljø og
er optaget af relationer og menneskelige fællesskaber.

Pris:
Kr. 7.000,- ekskl. moms
Sted:
Højbovej 1 c. 1. sal, 8600 Silkeborg
Tilmelding:
Forløb 1: https://ezme.io/c/lq/zzUV
Forløb 2: https://ezme.io/c/lq/zdz0
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