VENIRE UDDANNELSEN

På VENIRE UDDANNELSEN klæder vi deltagerne på til at kunne lede og løfte det store potentiale, der
eksisterer i de fleste organisationer, teams eller projekter for bedre implementering, styrket opgaveløsning,
bedre kommunikation og stærkere ledelse. Vi giver deltagerne konkrete redskaber til at lede og inspirere
andre. Vores uddannelse tager udgangspunkt i pragmatiske forståelser af ledelse og udvikling.
Opbygning
Uddannelsen består af 5 moduler, der sætter hver sin spidskompetence i centrum. Her bliver der givet
træning, konkrete metoder og faglig perspektiver, der har det primære formål, at deltagerne nemt kan
oversætte de nye kompetencer til deres daglige liv.
•
•
•
•
•

Entré: At kunne sætte rammen for opgaven.
Coaching: Bedre kommunikation og eksemplariske samtaler.
Ledelse og projektledelse: Styrk din ledelseskraft.
Proceskonsultation: Design og facilitering af bæredygtige processer.
Exit: Sæt egen og organisationens læring i spil.

Uddannelse skal kunne anvendes
Villavenire er specialister i pragmatisk ledelsesudvikling, forandringsprocesser, narrativ & systemisk psykologi
og strategi-implementering. Uddannelsens pensum blander den nyeste forskningsbaseret viden med
egenudviklede metoder og modeller. Vi er altid fokuseret på virkning af tiltag og indsatser, som det vigtigste
kvalitetskriterie, også for en uddannelse. Derfor er uddannelsen bygget op omkring forståelser og
færdigheder, deltagerne med det samme kan sætte ind i deres egen kontekst. Vi tror på, at læring skal kunne
anvendes for at være relevant.
Udvalg af litteratur:
• Vil, Kan, Skal modellen (T. Olsen og F. Larsen,, 2012)
• Forandring og innovation. Organisatorisk læring sat på spidsen. (U. Brandi, 2011)
• Konsulent, men hvordan? T. )Westmark, D. Et al, 2012)
• Sproget er ikke gratis. (T. Olsen genlæst af F. Larsen, 2011)
• Kommunikation og skabelsen af sociale verdener (B. Pearce, 2007)
• Uden anerkendelse, ingen rationalitet (Klaus Majgaard, 2010)
• Fremtidens organisation. (F. Laloux, 2015)
Forvent noget særligt
Det skal aldrig blive kedeligt at tage på uddannelse og det står vi meget gerne på mål for. Som de første i
Danmark udviklede vi f.eks. Simuleringer af ledelse. Gennem simuleringer kan vi teste og træne ledere og
organisationer til fremtiden. For hvis man virkelig vil skabe ændringer, skal man først have en reel fysisk
erfaring. Ud over simuleringer, anvender vi også med musik, kreativ facilitering, Plotbox og andre
nyskabende metoder, der styrker afsættet for ambitionen.
Praktisk information:
Datoer for hold 17
Modul 1: 10. – 12. december 2018
Modul 2: 5. – 7. februar 2019
Modul 3: 20. – 22. marts 2019
Modul 4: 13. – 15. maj 2019
Modul 5: 21. – 23. august 2019
Pris: kr. 46.750,00 + moms inkl. alle materialer til uddannelsen, bøger og 1 stk. Plotbox mini.
Sted: Villa Venire, Langebrogade 1, bygning B, 1411 København K.
Forplejning: Der er fuld forplejning hele dagen.

Yderligere information kan du finde på
www.villavenire.dk
eller ved at kontakte
Uddannelsesansvarlig Frederikke Larsen
Mobil: 3162 2810
Mail: frederikke@villavenire.dk

