
KURSUSKATALOG FORÅR 2020

SYLTEMAE CAMPING | 08 SEP | 2022

SENSOMMER 
KURSUS

SKOVHAVEN 
KLOGERE

WWW.SKOVHAVEN-FYN.DK

 -AT ARBEJDE OG VÆRE MENNESKE I DEN  
FORMÅLSDREVNE, MEDLEDENDE ORGANISATION



1 WWW.SKOVHAVEN-FYN.DK

INSPIRERER OG LØFTER...
VELKOMMEN TIL EN DAG, DER 

. 

INTRODUKTION TIL KURSET
Sociokratiets principper og metoder med selvorganisering og medledelse er i stærk  
fremmarch som alternativ til den klassiske hierarkiske ledelsesform. Her uddelegeres  
ansvar og initiativ til alle led - og derved opnås en mere omstillingsparat og effektiv  
arbejdsplads i en organisation, der rustes til at imødegå fremtidens krav om manøvre- 
dygtighed og innovationsevne.  

UDBYTTE 
På dette heldagskursus lærer du om formålsstyret selvorganisering og medledelse  
med udgangspunkt i sociokratiets principper og metoder. 

• Du får indsigt i selvorgansiering, medledelse og sociokrati
• Du får en erfaret oplevelse af, hvordan sociokratiets samarbejdsformer fungerer
• Du får praktisk erfaring med tilgange, metoder og arbejdsformer
• Du får viden om sammenhængen mellem sociokrati, væredygtighed og psykologisk 

tryghed  

FORM 
Kurset foregår i naturskønne omgivelser, som inddrages i størst muligt omfang. 
En kursusdag med dynamisk læring, hvor deltagerne inviteres til at byde ind med egne  
erfaringer og viden. Forløbet faciliteres og styres af Grunnet & Petersen. 
 
Dagen igennem vil der være inspiration fra flere medarbejdere i Fonden Skovhaven, som  
vil dele erfaringer og give deres viden videre gennem dialog, interviews og faglige input.

MÅLGRUPPE
Kurset henvender sig til dig, der har interesse i, hvordan formålsstyring, medledelse  og 
afhierakisering kan folde sig ud i praksis. Og dig, der ønsker at få en dybere indsigt i,  
hvordan strukturer og processer fungerer. Der forudsættes intet kendskab til den  
sociokratiske model, og der vil være megen læring at hente for selv erfarne praktikere. 
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PROGRAM
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8.00 – 9.00   
Godmorgen og opstart
Vi sætter rammen for dagen med fælles morgenmad, tjek ind og et drys af stilhed.

9.00 – 12.00  
Fonden Skovhaven sætter scenen for i dag: Interview med Chanette Lindgren
At praktisere sociokrati i en organisation – gevinster og udfordringer:  
Interaktiv session med medarbejdere fra Fonden Skovhaven

Væredygtighed i praksis, interaktiv session
 

12.00 – 13.00  
Frokost 
En frokost med både bålmad og spørgsmål til eftertanke

13.00 – 17.45  
At være en væredygtig organisation, interaktiv session 
At opbygge psykologisk tryghed: Interaktiv session efterfulgt af paneldebat med  
repræsentanter fra Fonden Skovhaven

Mangfoldige perspektiver – psykologisk tryghed i dialogen, interaktiv session

At nå målet om den formålsdrevne,medledende organisation: Interview med Chanette Lindgren

17.45 – 19.00  
Aftensmad med stilhed til at lade dagen synke ind - og efterfølgende netværk 
Vi slutter dagen med at tjekke ud sammen

Mellem dagens programpunkter vil der være små intermezzoer med refleksion,  
stilhed, natur og bevægelse. Pauser holdes også løbende.

TID:  
8. SEPTEMBER 2022  

KL. 08:00-19:00

STED:  
SYLTEMAE CAMPING, 
STRANDGÅRDSVEJ 13 

5762 VESTER SKERNINGE 
 

Syltemae Camping ligger naturskønt 
med udsigt til Det Sydfynske Øhav. 

Du kan ankomme i bil, på cykel 
eller gående langs Øhavsstien.  

PRIS PR. PERSON: 
KR. 3500,-
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FORMALIA& 
PRAKTISK INFO

Rammen 
Kurset foregår i fredelige, naturskønne omgivelser med frisk luft og bålmad. 
Krop, hjerte og det lange perspektiv er i fokus, og dagen bygges op efter 
principper fra væredygtighed og sociokrati. Stilhed bliver der også plads til.
 
Der vil være fuld forplejning i form af servicering med tre smagfulde, 
vegetariske hovedmåltider, energifyldte snacks og drikkevarer dagen 
igennem.

Praktiske informationer
Kurset varer hele dagen, fra kl. 8 til 19.  
Kurset gennemføres af erfarne facilitatorer med socikraticertificering, 

(Adresse: Syltemae Camping, Strandgårdsvej 13, 5763 Vester Skerninge)

Der forudsættes ingen forkundskaber eller forberedelse op til kurset 

Det anbefales at klæde sig efter vejret og medbringe fodtøj, du går 
komfortabelt i.

Tilmelding & pris

Pris: 3.500,- pr. person, inkl. fuld forplejning hele dagen. 

Tilmelding: Send mail til skovhavekursus@skovhaven-fyn.dk med antal 
deltagere samt betalingsoplysninger. Så sender vi bekræftelse  med faktura 
straks.

 Bemærk:Tilmeldingen er bindende. Bliver man forhindret kan man give pladsen til en kollega.
  Deltagergebyret kan ikke refunderes, med mindre aflysning sker fra vores side.
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HOLDET BAG

SKOVHAVEN  
KLOGERE

CHANETTE LINDGREN  

Har siden 2018 arbejdet med at udvikle og 
implementere sociokrati, med det ønske at udfolde 
medarbejdernes potentiale og kreativitet, og 
give dem en medskabende rolle i udviklingen af 
organisationen. 
 
Chanette arbejder med forandringsprocesser, 
virksomhedsudvikling og human resource  
management - altid med mennesket i centrum.

Hun er eksponent for en dialogisk ledelsesform 
baseret på tillid og frisættelse.

ANETTE GRUNNET

FONDEN SKOVHAVEN

GRUNNET & PETERSEN

ANNE CHARLOTTE PETERSEN

GRUNNET & PETERSEN

12 års erfaring som projektleder i EU-projekter, 10 års 
erfaring med afholdelse og facilitering af workshops, 
konferencer, evaluerings- og udviklingsprocesser

Som certificeret sociocratic practitioner finder Anette 
i sociokratiet og den medledende organisationsform 
et format, der tilgodeser individers forskelligheder  

Efter at have arbejdet med FNs verdensmål, har  
Anette med væredygtighedsmålene etableret en  
egen måde at tænke bæredygtig udvikling med  
mennesket i fokus.

ANETTE GRUNNET

GRUNNET & PETERSEN

25 års erfaring med voksenundervisning og facilite-
ring af workshopper, konferencer og udviklings-
processer. Desuden 10 års erfaring som projektleder.

Charlotte nærer en dyb interesse for medledende 
organisationsformer og benytter idéen om frem-
tidens organisation og væredygtighed som et 
pejlemærke.

Hun arbejder med organisationsformer, der giver alle 
mulighed for at blomstre, fordi der bliver plads til det 
hele menneske.

Leder og organisationsudvikler

SENSOMMERKURSUS 
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Facilitator og proceskonsulent

Facilitator og proceskonsulent
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ANETTE GRUNNET
GRUNNET & PETERSEN

ANNE CHARLOTTE PETERSEN

GRUNNET & PETERSEN TID:  
8. SEPTEMBER 2022 KL. 08:00-19:00

STED:  
SYLTEMAE CAMPING, STRANDGÅRDSVEJ 13 
5762 VESTER SKERNINGE 
 
Syltemae Camping ligger naturskønt med  
havudsigt til Det Sydfynske Øhav. Du kan  
ankomme i bil, på cykel eller gående langs  
øhavsstien.  

PRIS PR. PERSON: 
KR. 3500,-

YDERLIGERE INFO: 
Kontakt leder Chanette Lindgren på  
cl@skovhaven-fyn.dk eller tlf. 5146-8091,
hvis du har spørgsmål til kurset.

vis du har spørgsmål til kurset. 

MORTEN NYGAARD

JONAS THORÄNG

MATHIAS PEDERSEN

TRINE BAY ISAGER

Vi har hands-on erfaring med 
sociokrati, og vi øser af vores 

erfaring i løbet af dagen... 

Facilitator og proceskonsulent
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SKOVHAVEN | KLOGERE
JESSENS MOLE 11 

5700 SVENDBORG
TLF. 6222-2410 
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TID:  
8. SEPTEMBER 2022  

KL. 08:00-19:00

STED:  
SYLTEMAE CAMPING, 
STRANDGÅRDSVEJ 13 

5762 VESTER SKERNINGE 
 

Syltemae Camping ligger naturskønt 
med udsigt over Det Sydfynske Øhav. 

Du kan ankomme i bil, på cykel 
eller gående langs Øhavsstien.  

PRIS & TILMELDING
 3.500,- pr. person  

inkl. fuld forplejning hele dagen. 

Send mail til 
skovhavekursus@skovhaven-fyn.dk

 med antal deltagere samt 
betalingsoplysninger. 

Vi sender bekræftelse  med 
faktura straks herefter.

 

YDERLIGERE INFO: 
Kontakt leder Chanette Lindgren på  

cl@skovhaven-fyn.dk eller tlf. 5146-8091, 

hvis du har spørgsmål til kurset. 


