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Hvordan får vi

?

Kompetenceudviklingen
uddannelsesinstitutioner

til at lette

I SkanKomp aktivitet 1.2 har vi på Learnmark Horsens arbejdet med SkanKomps mål om en
professionalisering af den opsøgende kontakt til virksomheder, ved at gennemføre organisationsudvikling på
flere niveauer. Vi vil gerne både dele vore egne projekterfaringer med andre - OG få en god diskussion om de
ledelsesmæssige udfordringer i projekt- og udviklingsregi.
Vi inviterer derfor ledere med personaleansvar til workshop d. 8. december 2011 kl. 9.00 – ca. 22.00 på
Learnmark Horsens, Vejlevej 150 – 8700 Horsens, DK.
Formålene med workshoppen er:
- Diskussion af relevante metoder og resultater – til brug i vores fælles udfordringer - omkring
implementering af projektresultater
- Gensidig inspiration til hvordan man kan arbejde konkret med SkanKomp-målene ”ned” i en organisation
- Afdækning af muligheder og interesse for at skabe et tværnordisk ledernetværk indenfor SkanKomp. Som
måske også kan kaste andre samarbejdsprojekter efter SkanKomp af sig.
Udover ledere med personaleansvar fra SkanKomp-projektet deltager de aktive ”SkanKomp-medarbejdere”
og andre interesserede fra Learnmark Horsens i den del af programmet som hedder ”Fælles
fokusgruppedag”.
På den måde håber vi, at vi sammen kan få projektaktiviteter og resultater til at lette - og flyve videre i og
efter projektet! Se mere om program og tilmelding herunder.

Sidste frist for tilmelding: tirsdag d. 1/11 2011

Program:
Kl. 08.30 – 09.00
Kl. 09.00 – 09.30
Kl. 09.30 – 10.30
Kl. 10.30 – 11.15
Kl. 11.15 – 12.00
Kl. 12.00 – 16.00

Ankomst og morgenkaffe
SkanKomp på Learnmark Horsens – fra Idé til handling v/Louise Højsgaard Nielsen
Bordet rundt: SkanKomp i DIN organisation – hvad og hvordan? v/alle
Hvordan får vi projektet og resultaterne til at lette? v/Trine Holm - Optikas
Frokost
Deltagelse i ”fælles fokusgruppe dag” m. medarbejdere fra Learnmark Horsens




Kl. 16.00 – 17.00
Kl. 17.00 – 18.00
Kl. 18.00 – 22.00
Efter kl. 22.00

fokusgrupperne fortæller om hvad de har arbejdet med – og hvilke resultater de har
opnået/hvilke aktiviteter de har igangsat
fælles diskussion af hvordan fokusgruppernes resultater kan implementeres i hverdagen
evaluering af metoden med fokusgrupper som udviklingsværktøj – og hvordan den evt. kan
tilpasses og anvendes fremover
fejring af succes’erne!!!


Walk and talk – hvor og hvordan kan lederne i SkanKomp-projektet bruge hinanden?
Kort pause og transport til middag
Middag m. faciliteret brainstorm om det videre samarbejde mellem ledere i SkanKomp
Hjemrejse om aftenen eller dagen efter

Tilmelding: Udfyld nedenstående, gem dokumentet og send retur til LHN@learnmark.dk – senest 1/11 2011
Spørgsmål til program og/eller tilmelding kan rettes til Louise Højsgaard Nielsen på (0045) 72127210 eller emailadressen herover.

Navn:
Titel/ansvarsområde:
Institution:
Adresse:
Telefonnummer:
Email:
Deltagere fra de svenske og norske partnere er sandsynligvis nødt til at ankomme dagen før – og må muligvis blive til dagen efter for at
kunne deltage i det fulde program. Vi er meget gerne behjælpelige med at booke overnatning og med at hjælpe med transport fra lufthavn
til Horsens.
Angiv i tilmeldingen herunder om du ønsker hjælp til det praktiske og logistiske i forbindelse med arrangementet – så vil du blive kontaktet.

Jeg ønsker at blive kontaktet for hjælp i forbindelse med overnatning og transport:
Sæt kryds

Ja

Nej

