Tegn og visualisér din ledelse
Eksklusiv workshop for ledere og ledelsesteam af
pædagogisk arbejde (4-8 deltagere)
Visuel kommunikation er virksom, engagerende og faktisk også ret sjovt.
Med ganske få greb og tegneteknikker kan I lære at understøtte jeres ledelse
visuelt. I denne workshop bliver du introduceret til grafisk facilitering. En
kommunikationsmetode og et visualiseringsværktøj der handler om at gøre
processer lettere ved at kombinere ord og billeder.
Vi fordyber os i de konkrete ledelsesopgaver som du/I har brug for at visualisere og
tegner/udvikler visuelle løsninger sammen.

Visuelle metoder gør dig skarp til:
-

At lede processer, der skaber fælles retning og fodslag,
engagere personalet i udviklingsprocesser,
tydeliggøre jeres pædagogiske identitet og
understøtte meningsfulde dialoger og samtaler.

Dit udbytte af workshoppen:
-

Du bliver fortrolig med simpel tegneteknik,
lærer din egen streg at kende og får øvet en masse,
får visuelle redskaber lige ned i din værktøjskasse,
inspiration til at forny dine møder og samtaler med
visuelle metoder og
et kreativt åndehul, der frigør ny energi i din ledelse.

Tag en dag ud af kalenderen til fordybelse og kreativ forkælelse i landlige
omgivelser. Udviklingsrums lokaler ligger på Mukkergården mellem Ringsted og
Roskilde omgivet af marker, skov og folde med højlandskøer. 45 min i bil fra Kbh.
Der bliver serveret lokalt produceret mad og naturkød fra egen avl.

PROGRAM
Introduktion til Grafisk facilitering
0plæg og øvelser i simpel tegneteknik og
visualisering.
Vi tegner mennesker, kommunikation, steder og processer.

Visuel ledelsesværktøjskasse
Vi tegner og udvikler ikoner og skabeloner, der er særligt brugbare i
pædagogisk ledelse.

Tegn og visualisér din ledelse
Vi arbejder med at tegne og visualisere en konkret valgt ledelsesopgave.
Erfaringsudveksling og inspiration på tværs, samt feedback på de visuelle
produkter.

Pris: 3500 kr. + moms pr person (10 % rabat ved flere fra samme sted)
Inklusiv visuelt faciliterings kit med lækre Neuland tuscher, hæftet ”Tegn og
visualisér – grafisk facilitering i pædagogisk arbejde” og forplejning (morgenbrød/frugt, hjemmelavet frokost og eftermiddagssnack).

Workshops forår 2022
Fredag 4. marts kl. 9 – 16
Mandag 25. april kl. 9-16

Sted: Udviklingsrum, Digemosevej 20, 4100 Ringsted. Workshoppen kan også
afholdes hos jer efter aftale. Ring til mig for mere info på mobil 28291047

Tilmelding: Skriv en mail til kontakt@udviklingsrum.dk med navn,
institution/skole og faktureringsadresse. Tilmeldingsfrist 3 uger før dato.
Tilmeldingen er bindende efter fristen.

Glæder mig til at tegne med dig
Marie Lørring Dahl, visuel udviklingsagent i Udviklingsrum

