
Velkommen til 4. NGO-Dag

Ledelse af forandringer og 
nye organisationsformer

I dag skal vi

Høre om mental kompleksitet i organisationer

Coaching af ”mine” STORE antagelser

Bliv inspireret af tre organisationers erfaringer 
med nye organisationsformer:
1. Naturens råd til organisering
2. Ledelse af en vækstorganisation med fokus 

på grøn omstilling
3. En ny måde at lede et politisk parti

Netværke, lære og inspirere hinanden

Poul Erik Lauridsen, 
GATE 21 Uffe Elbæk,

Alternativet 

Pia Friberg Krejsager, 
FRONTSETTER

Mark Desholm, 
Dansk Ornitologisk 

Forening



Året der gik
• Uddannelser med merit:

– NGO-Lederuddannelsen, hold 11
– NGO-Projektlederuddannelsen, hold 11
– Projektledelse, KFUM Sociale Arbejde
– Strategisk ledelse, Frivilligcentrene
– Læring + Organisation, Diakoni og ledelse

• Seminarer
– Team
– Personlig udvikling
– Kommunikation

• Samarbejde i organisationen
• Coaching 

– Karriere
– Outplacement
– Ledelse
– Projektledelse

                                          

             

            NGO-Lederuddannelsen 
 

Hold 11 
Diplomuddannelse i ledelse 

 
Ønsker du at: 
 

• Blive den bedste udgave af dig, som 
leder. 

• Skabe strategiske forandringer i din 
organisation. 

• Få følgeskab fra medarbejdere og 
frivillige. 

• Udvide dit netværk. 
 
Organisationer med et almennyttigt sigte har 
et idealistisk grundlag, hvilket giver særlige 
udfordringer i forhold til medarbejderes og 
interessenters forventninger til ledelse af 
organisationen.  
 
Derfor gik en bred kreds af NGO'er i 2005 
sammen for at etablere en skræddersyet 
uddannelse for NGO-ledere med det formål 
at sikre en yderligere dygtiggørelse af NGO-
sektoren i Danmark. 
 
 

 
Siden har flere end 240 NGO-ledere gen-
nemført NGO-Lederuddannelsen. 
 
NGO-Lederuddannelsen justeres løbende i 
samarbejde med styregruppen ud fra erfarin-
ger, evalueringer og NGO-verdenens udvik-
ling.  
 
Det betyder, at uddannelsen løbende har fået 
nye fag.  Derfor kan uddannelsen også ses, 
som et efteruddannelsestilbud til alle, der 
allerede har gået på uddannelsen. 
 
NGO-Lederuddannelsen udbydes til særde-
les gunstige priser - der kan søges om Sta-
tens Voksenuddannelse. 
 
Vi glæder os til at byde hold 11 velkomne.   
 
Med venlig hilsen 
Styregruppen 

 
                                                                                                         

                

                                            
 
  
 
 
 
  

 
Mikkel	Bohm,	direktør,	Astra;	
“Jeg	føler,	at	jeg	er	blevet	
rusket	godt	og	grundigt	igen-
nem	som	leder	–	særligt	har	
360°	evalueringen	gjort	et	
stort	indtryk.	Og	så	er	det	
dejligt,	at	kurset	er	så	frit	
struktureret,	at	jeg	har	kunnet	
forholde	mig	teoretisk	og	
praktisk	til	lige	netop	mine	
udfordringer.	Som	direkte	
resultat	af	kurset	står	jeg	nu	
med	en	gennemarbejdet	
strategiplan	og	en	stærkt	
forbedret	organisationsstruk-
tur.	Men	det	allerbedste	er	
min	AL-gruppe,	hvor	vi	fortsat	
mødes	tit	og	har	et	kæmpe	
udbytte	af	hinanden.” 
 
Birgitte	Bang	Ingrisch,		
Fredningsleder,	Danmarks	
Naturfredningsforening;	
”NGO-lederuddannelsen	
udfylder	et	stort	behov	for	
målrettet	lederudvikling	af	
ledere	i	almennyttige	organi-
sationer.	Vi	adskiller	os	fra	
både	det	private	erhvervsliv	
og	myndigheder	ved,	at	vi	
hverken	er	profitskabende	
eller	varetager	af	en	lovbun-
den	offentlig	opgave.	Vi	har	
derimod	vores	gode	SAG.	
Samtidig	er	der	samspillet	
med	de	frivillige	aktive,	som	
giver	særlige	udfordringer.	
Uddannelsen	har	givet	mig	
både	meget	konkrete	redska-
ber	til	at	navigere	i	dette	
spændingsfelt	af	ildsjæle	og	
fagnørder	samtidig	med,	at	
den	har	inspireret	mig	til	at	
arbejde	med	mere	personlige	
sider	af	min	lederrolle.”	
	
Rasmus	Kjeldahl,	Direktør,	
Børns	Vilkår;	
”Vi	har	med	NGO-uddannel-
sen	fået	en	unik	mulighed	for	
at	netværke	og	sætte	fokus	på	
ledelse	og	professionalisering	
af	NGO’er.”	
 

 
 
 

 

Styregruppen består af repræsentanter 
fra Folkekirkens Nødhjælp, Forbrugerrå-
det TÆNK, Astra, CARE, Børns Vilkår, 
Mødrehjælpen, Dansk Ornitologisk For-
ening, Gigtforeningen, Det Danske Spej-
derkorps, Plastic Change og Mellemfolke-
ligt Samvirke 

 
 

  

	 	
	
	
NGO-Projektlederuddannelsen 

 
Hold 11 

	
Kære NGO-projektleder 
 
Ønsker du at: 
 

• Blive den bedste udgave af dig 
selv, som projektleder. 

• Have styr på projektlederens 
værktøjskasse. 

• Stå i spidsen for et dream- 
team. 

• Håndtere dine interne og eks-
terne interessenter. 

• Udvide dit netværk. 
 
Som medarbejder i en organisation 
med et almennyttigt sigte skal man, 
som projektleder navigere i et varieret 
politisk spændingsfelt – både indadtil i 
organisationen og udadtil i relation til 
de eksterne interessenter i ind- og 
udland. 
 
NGO-Projektlederuddannelsen hen-
vender sig til projektledere og pro-
jektdeltagere.   
 

 
 
 

 
 
Flere end 450 NGO’er har allerede 
deltaget i NGO-Projektlederuddannel-
sen. 
 
FRONTSETTER udbyder både NGO-
Projektlederuddannelsen og NGO-
Lederuddannelsen. De to uddannelser 
supplerer hinanden således, at NGO-
ledere og NGO-projektledere får 
samme tankemæssige udgangspunkt 
for yderligere professionalisering af 
deres NGO.  
 
Forløbet udbydes til særdeles gunstige 
priser - der kan søges Statens Vok-
senuddannelse. 
 
Med venlig hilsen 
Styregruppen	for NGO-uddannelserne 
	

 
 

 
 

”NGO-Projektlederuddannelsen 
har givet mig langt mere end 
blot teorier og nyttige projekt-
værktøjer, nemlig refleksion 
over min egen rolle som pro-
jektleder – en sund rejse, som 
alle bør give sig selv! Projekt-
lederen skal kunne favne bredt 
og have personlig gennem-
slagskraft, gåpåmod, kende sig 
selv, egne mål og værdier for 
at få alle involverede til at 
arbejde sammen mod fælles 
mål. Og det er ikke altid let. 
Erfaringsudvekslingen og fokus 
på personlig udvikling var guld 
værd! Uddannelsen var en 
inspirerende oplevelse og et 
lærerigt afbræk fra en travl 
hverdag.”  
Mette Såby Bro,  
Hjerteforeningen 
 
 
”Selv med mange års erfaring 
som projektleder, har NGO-
projektlederuddannelsen 
virkelig givet mig nyt indblik 
og forståelse for, hvorledes jeg 
kan optimere mit arbejde og 
strukturere mine projekter 
fremadrettet. Vekslingen 
mellem teori og erfaringer, 
både fra undervisere og kur-
susdeltagere har været et godt 
miks, der har givet grobund til 
konstruktiv sparring og etable-
ring af netværk.” 
Dieter Carstensen,  
Red Barnet   
 
 
”Jeg kom først og fremmest 
for at få nogle gode projekt-
værktøjer til at få bedre sty-
ring og overblik over mit 
arbejde. Det har jeg fået, og 
igennem opgaverne, hvor egne 
projekter er i spil, bliver værk-
tøjerne brugbare. Dertil er 
kurset også en god mulighed 
for at stoppe op, og med input 
fra undervisningen og fra 
andre deltagere, at kigge på 
de mere personlige sider og 
muligheder for udvikling.”   
Stine Müller,  
Tænk, Forbrugerrådet 
 
 
”Uddannelsen gjorde mig be-
vidst om, hvor meget min 
egen person er i spil, som 
projektleder. Så regn ikke med 
at du kan gemme dig bag dit 
professionelle ydre! Projektle-
delse handler ikke bare om 
nye værktøjer, men også om 
værdier, handle- og tæn-
kemønstre. Selv som forholds-
vis garvet projektleder var der 
nyt at hente for mig, og evner 
og tilgange jeg allerede beher-
skede og blev mere bevidst 
om. Og så mødte jeg en hel 
utrolig bunke søde mennesker, 
som jeg havde meget tilfælles 
med.” 
Harald Hartvig Jepsen, IMR 

“ 

” 

 

Bemærk,	at	prisen	
er	NGO-venlig.		
 



Uddannelser i 2017
• NGO-Projektlederuddannelse hold 12, marts 2017

• NGO-Lederuddannelse hold 12, november 2017

• NYHED J Coachuddannelse med international 
certificering og offentlig merit, marts 2017 

 
 

  

  
 
 
NGO-Projektlederuddannelsen 

 
Hold 12 

 
Kære NGO-projektleder 
 
Ønsker du at: 
 

• Blive den bedste udgave af dig 
selv, som projektleder. 

• Have styr på projektlederens 
værktøjskasse. 

• Stå i spidsen for et dream- 
team. 

• Håndtere dine interne og eks-
terne interessenter. 

• Udvide dit netværk. 
 
Som medarbejder i en organisation 
med et almennyttigt sigte skal man, 
som projektleder navigere i et varieret 
politisk spændingsfelt – både indadtil i 
organisationen og udadtil i relation til 
de eksterne interessenter i ind- og 
udland. 
 
NGO-Projektlederuddannelsen hen-
vender sig til projektledere og pro-
jektdeltagere.   
 

 
 
 
 

 
 
 
Flere end 475 NGO’er har allerede 
deltaget i NGO-Projektlederuddannel-
sen. 
 
FRONTSETTER udbyder både NGO-
Projektlederuddannelsen og NGO-
Lederuddannelsen. De to uddannelser 
supplerer hinanden således, at NGO-
ledere og NGO-projektledere får 
samme tankemæssige udgangspunkt 
for yderligere professionalisering af 
deres NGO.  
 
Forløbet udbydes til særdeles gunstige 
priser - der kan søges Statens Vok-
senuddannelse. 
 
Med venlig hilsen 
Styregruppen for NGO-uddannelserne 
 
Styregruppen består af repræsentanter fra 
Dansk Røde Kors, CARE, Plastic Change, 
Forbrugerrådet TÆNK, Mellemfolkeligt 
Samvirke, Gate 21, Gigtforeningen, Dansk 
Ornitologisk Forening og Mødrehjælpen 

 

 
 
  
 
 
 
 

 

”NGO-projektlederuddannelsen 
har været utrolig lærerig. 
Udover at blive introduceret til 
en række brugbare værktøjer, 
der har lettet mit arbejde som 
projektleder, har jeg fået en 
langt større forståelse for 
rollen som projektleder, og 
hvad det betyder i praksis. 
Erfaringsudvekslingen og 
undervisningens fokus på både 
teori og praksis skabte det helt 
rette grundlag for læring og 
nytænkning. Uddannelsen var 
et inspirerende afbræk fra en 
travl hverdag.” 
Helle Bygholm, Gate 21 
 
 
”NGO-Projektlederuddannelsen 
har givet mig langt mere end 
blot teorier og nyttige projekt-
værktøjer, nemlig refleksion 
over min egen rolle som pro-
jektleder – en sund rejse, som 
alle bør give sig selv! Projekt-
lederen skal kunne favne bredt 
og have personlig gennem-
slagskraft, gåpåmod, kende sig 
selv, egne mål og værdier for 
at få alle involverede til at 
arbejde sammen mod fælles 
mål. Og det er ikke altid let. 
Erfaringsudvekslingen og fokus 
på personlig udvikling var guld 
værd! Uddannelsen var en 
inspirerende oplevelse og et 
lærerigt afbræk fra en travl 
hverdag.”  
Mette Såby Bro,  
Hjerteforeningen 
 
 
”Selv med mange års erfaring 
som projektleder, har NGO-
projektlederuddannelsen 
virkelig givet mig nyt indblik 
og forståelse for, hvorledes jeg 
kan optimere mit arbejde og 
strukturere mine projekter 
fremadrettet. Vekslingen 
mellem teori og erfaringer, 
både fra undervisere og kur-
susdeltagere har været et godt 
miks, der har givet grobund til 
konstruktiv sparring og etable-
ring af netværk.” 
Dieter Carstensen,  
Red Barnet   
 
 
”Jeg kom først og fremmest 
for at få nogle gode projekt-
værktøjer til at få bedre sty-
ring og overblik over mit 
arbejde. Det har jeg fået, og 
igennem opgaverne, hvor egne 
projekter er i spil, bliver værk-
tøjerne brugbare. Dertil er 
kurset også en god mulighed 
for at stoppe op, og med input 
fra undervisningen og fra 
andre deltagere, at kigge på 
de mere personlige sider og 
muligheder for udvikling.”   
Stine Müller,  
Tænk, Forbrugerrådet 
 
 
 

“ 

” 

 

Bemærk, at prisen 
er NGO-venlig.  
 

	 																														 																								 	
 
 

Coachuddannelse  
– med eksamensbevis og klar til ICF-certificering 

 
 

 
 
Indhold: 

A. Coaching     s. 1 
B. Værdien af coaching    s. 3 
C. Uddannelsens indhold    s. 4 
D. Læringsmiljø     s. 6 
E. Målgruppe     s. 6 
F. Certificering via International Coach Federation,   s. 7 

erhvervsakademiet CPHbusiness og FRONTSETTER 
G. Litteratur     s. 8 
H. Datoer og sted     s. 8 
I. Pris      s. 9 
J. Underviser     s. 9 
K. Tilmeldingsblanket    s. 10 

 
 

 
 
 

                                          

             

            NGO-Lederuddannelsen 
 

Hold 12 
Diplomuddannelse i ledelse 

 
Ønsker du at: 
 

• Blive den bedste udgave af dig, som 
leder. 

• Skabe strategiske forandringer i din 
organisation. 

• Få følgeskab fra medarbejdere og 
frivillige. 

• Udvide dit netværk. 
 
Organisationer med et almennyttigt sigte har 
et idealistisk grundlag, hvilket giver særlige 
udfordringer i forhold til medarbejderes og 
interessenters forventninger til ledelse af 
organisationen.  
 
Derfor gik en bred kreds af NGO'er i 2005 
sammen for at etablere en skræddersyet 
uddannelse for NGO-ledere med det formål 
at sikre en yderligere dygtiggørelse af NGO-
sektoren i Danmark. 
 
 

 
Siden har flere end 250 NGO-ledere gen-
nemført NGO-Lederuddannelsen. 
 
NGO-Lederuddannelsen justeres løbende i 
samarbejde med styregruppen ud fra erfarin-
ger, evalueringer og NGO-verdenens udvik-
ling.  
 
Det betyder, at uddannelsen løbende har fået 
nye fag.  Derfor kan uddannelsen også ses, 
som et efteruddannelsestilbud til alle, der 
allerede har gået på uddannelsen. 
 
NGO-Lederuddannelsen udbydes til særde-
les gunstige priser - der kan søges om Sta-
tens Voksenuddannelse. 
 
Vi glæder os til at byde hold 12 velkomne.   
 
Med venlig hilsen 
Styregruppen 

 
                                                                                                         

                

                                            
 
  
 
 
 
  

 
Mikkel	Bohm,	direktør,	Astra;	
“Jeg	føler,	at	jeg	er	blevet	
rusket	godt	og	grundigt	igen-
nem	som	leder	–	særligt	har	
360°	evalueringen	gjort	et	
stort	indtryk.	Og	så	er	det	
dejligt,	at	kurset	er	så	frit	
struktureret,	at	jeg	har	kunnet	
forholde	mig	teoretisk	og	
praktisk	til	lige	netop	mine	
udfordringer.	Som	direkte	
resultat	af	kurset	står	jeg	nu	
med	en	gennemarbejdet	
strategiplan	og	en	stærkt	
forbedret	organisationsstruk-
tur.	Men	det	allerbedste	er	
min	AL-gruppe,	hvor	vi	fortsat	
mødes	tit	og	har	et	kæmpe	
udbytte	af	hinanden.” 
 
Birgitte	Bang	Ingrisch,		
Fredningsleder,	Danmarks	
Naturfredningsforening;	
”NGO-lederuddannelsen	
udfylder	et	stort	behov	for	
målrettet	lederudvikling	af	
ledere	i	almennyttige	organi-
sationer.	Vi	adskiller	os	fra	
både	det	private	erhvervsliv	
og	myndigheder	ved,	at	vi	
hverken	er	profitskabende	
eller	varetager	af	en	lovbun-
den	offentlig	opgave.	Vi	har	
derimod	vores	gode	SAG.	
Samtidig	er	der	samspillet	
med	de	frivillige	aktive,	som	
giver	særlige	udfordringer.	
Uddannelsen	har	givet	mig	
både	meget	konkrete	redska-
ber	til	at	navigere	i	dette	
spændingsfelt	af	ildsjæle	og	
fagnørder	samtidig	med,	at	
den	har	inspireret	mig	til	at	
arbejde	med	mere	personlige	
sider	af	min	lederrolle.”	
	
Rasmus	Kjeldahl,	Direktør,	
Børns	Vilkår;	
”Vi	har	med	NGO-uddannel-
sen	fået	en	unik	mulighed	for	
at	netværke	og	sætte	fokus	på	
ledelse	og	professionalisering	
af	NGO’er.”	
 

 
 
 

 

Styregruppen består af repræsentanter 
fra Folkekirkens Nødhjælp, Forbrugerrå-
det TÆNK, Astra, CARE, Børns Vilkår, 
Mødrehjælpen, Dansk Ornitologisk For-
ening, Gigtforeningen, Det Danske Spej-
derkorps, Plastic Change og Mellemfolke-
ligt Samvirke 



Hvad skal der ske den næste time? 

1. Hvad kendetegner de nye 
organisationsformer – og hvorfor er de 
vigtige lige nu?

2. Udvikling af mental kompleksitet –
inspireret af psykolog og professor  
Robert Kegan, Havard University.

3. Coachingøvelse, afdækning af mine 
STORE antagelser (efter Kegans model)



Tendenser:

- Disruption
- Selvledelse, samarbejde på tværs og 

partnerskaber
- Kompleksitet og internationalisering
- Krav om øget produktivitet med færre 

ressourcer
- Nye generationer efterspørger mening 



Generationer
- Hvordan stiller de krav til organisering?

• Genaration Baby Boomers - (f. 1954 - 1960) 
– 68’ere - frihed og nedbrydning af autoriteter

• Generation X - (f. 1960 - 1975) 
– Tidligt voksne, arbejdsomme, 
– Ønsker sikkerhed og forudsigelighed

• Generation Y - (f. 1975 - 1990) 
– Forkælet, vil nyde, selv-isenesættende
– Forandringsparate, online, zapper, tror de selv skaber deres fremtid
– Jager det perfekte og mening

• Generation Z (JEG-generationen) - (f. fra 1990 -
– Født digitale, sociale medier, vokset op med reality-programmer
– Projektbørn, små voksne - tages med på råd i familie og skole
– Usikre - mange relationer og mening er vigtigt



Organisationers udvikling

Blågrønne organisationer
Grønne organisationer
Orange organisationer
Ravfarvede organisationer
Røde organisationer

Infrarød Magentarød

For 100.000 år siden                     For 50.000 år siden                                Nu

Fremtidens organisation, Frederic Laloux



Kendetegn for den blågrønne organisation?
1. Høj grad af selvledelse

1. Team af 10-12 personer er selvledende
2. Alle kan tage beslutninger blot de bruger rådgivningsprocessen
3. Ingen titler
4. Tillid og ingen kontrolmålinger

2. Fokus på læring, personlig udvikling og relationsskabelse
3. Ingen mellemledere – men områdecoaches
4. Transparens i alt
5. Lederen har ikke kontrol, men faciliterer
6. Minimale stabe – lille hovedkontor, minimalt bureaukrati
7. Fokus på værdiskabelse, frihed til at udvikle
8. Bygger på systemisk og anerkendende ledelse

Buurtzorg, hjemmepleje i Holland, 2006, 2014 9.000 medarbejdere og 60% af 
markedet

W.L. Gore & Associates, bl.a. GORE TEX, 1957, 8.000 medarbejdere, 45 fabrikker 
verden over 



Hvilke krav stiller det til menneskene?

Det åbenlyse
• Samarbejde
• Selvledelse
• Ansvarsbevidst
• Konflikthåndtering
• Høj grad af menneskelig 

modenhed
• .
• .

Det psykologiske
• Håndtere frygt og 

usikkerhed
• Kende egne 

forsvarsmekanismer
• Kende egne grænser
• .
• .



Mental kompleksitet
Robert Kegan, Psykolog, Harvard University

Kegans forskning viser:

• At 50% af arbejdstiden bruges på at dække over 
ikke at opleve sig god nok

• At kun få medarbejdere og ledere har den mentale 
kompleksitet, der skal til for at arbejde i en 
moderne organisation

• At feedback-kultur er vejen frem - og personlig 
udvikling er et must i en moderne organisation. 
DDO (Deliberately developmental organizations)

“Best Management and Workplace Culture Book of 2016” and 
on the short list for “Overall Best Business Book of 2016.”



Robert Kegan
Konstruktivisme som teoretisk afsæt

Psykologi Biologi Filosofi

Hvordan udvikler 
selvet sig?

INDIVIDET

Hvordan udvikler 
organismer sig?

MENNESKET

Hvordan udvikler 
viden sig?
ERKENDELSEN



Mental kompleksitet
Hvad taler vi om?

Menneskets måde at erkende verden på, 
skabe mening i det oplevede og se 
muligheder

Vi kan bl.a. øge vores mentale kompleksitet 
ved at undersøge vores antagelser 

”Det vigtigste er ikke, hvad du oplever i dit liv, 
men hvad du gør med oplevelsen” Robert Kegan

Vi taler ikke om IQ



Better Me + Better You = Better Us

Better Me = jeg forbedrer mig løbende

Better You = jeg hjælper andre

Better Us = vi skaber markant bedre 
resultater, og vi har et godt arbejdsmiljø



Forskningen for 40 år siden
Menneskets mentale udvikling

Kilde: An everyone culture, Kegan & Lahey



Forskernes syn i dag

Kilde: An everyone culture, Kegan & Lahey



50% af alle 
voksne

Kegans tidligere arbejde



3 plateuer for mental udvikling 

Kilde: An everyone culture, Kegan & Lahey



De 3 niveauer
• Den sociale bevidsthed

– Vi formes af forventninger fra vores omgivelser
– Vi identificerer os med forventningerne

• Den selvforfattende bevidsthed
– Vi udvikler en egen dømmekraft
– Vi udvikler egne standpunkter og sætter grænser

• Den selvtranformerende bevidsthed
– Vi reflekterer over os selv, vores værdier og 

grænser - frem for at projicere
– Vi er uafhængige af andres forventninger, og 

reagerer ud fra eget moralkodeks



Fordelingen af mental kapacitet blandt voksne

Kilde: An everyone culture, Kegan & Lahey



Ordet er frit



Grundlæggende antagelser

• Grundlæggende antagelser er de briller vi ser 
verden igennem

• Grundlæggende antagelser er ubevidste - de 
beskytter os og de hindrer os

• Forsvarsmekanismer er ubevidste strategier, 
der fungere som bolværk mod negative 
tanker og følelser 

• Vi har tendens til at fastholde vore 
antagelser, som skabes i den tidlige barndom 
- af en lille population



1. Mine Vigtigste 
mål
At blive bedre til 
…



1. Mine Vigtigste 
mål - skriv en liste 
og vælg det der 
betyder mest for 
dig

2. Hvad gør jeg 
for ikke at nå mit 
mål/ hvad gør jeg 
ikke for at nå mit 
mål?

At blive bedre til 
…

Jeg …..



1. Mine Vigtigste 
mål - skriv en liste 
og vælg det der 
betyder mest for 
dig

2. Hvad gør jeg 
for ikke at nå mit 
mål/ hvad gør jeg 
ikke for at nå mit 
mål?

3. Skjulte 
konkurrerende 
commitments

At blive bedre til 
…

Jeg … Hvad er mine største 
bekymringer ved at gøre 
det modsatte af boks 2?

Skjulte konkurrerende 
commitments:



1. Mine Vigtigste 
mål - skriv en liste 
og vælg det der 
betyder mest for dig

2. Hvad gør jeg for 
ikke at nå mit mål/ 
hvad gør jeg ikke for 
at nå mit mål?

3. Skjulte 
konkurrerende 
commitments

4. Mine STORE 
antagelser

At blive bedre til … Jeg ….. Jeg antager at …Hvad er mine største 
bekymringer ved at gøre 
det modsatte af boks 2?

Skjulte konkurrerende 
commitments:



There’s a Holle in My sidewalk: The Romance of self-Discovery, Portia Nelson 

“I walk down the street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I fall in.
I am lost... I am helpless.
It isn't my fault.
It takes forever to find a way out.

I walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I pretend I don't see it.
I fall in again.
I can't believe I am in the same place.
But, it isn't my fault.
It still takes me a long time to get out.

I walk down the same street.

There is a deep hole in the sidewalk.
I see it is there.
I still fall in. It's a habit.
My eyes are open.
I know where I am.
It is my fault. I get out immediately.

Walk down the same street.
There is a deep hole in the sidewalk.
I walk around it.

I walk down another street.” 



2 x 3 frække spørgsmål til Uffe

1) Hvad er de tre første initiativer som du vil gennemføre når du bliver statsminister?

2) Sverige er på vej med et mål om at blive verdens første fossilfri velfærdsstat. Hvad 
er din ambition for den grønne omstilling i Danmark?

3) Hvilket konkret resultat vil du gerne huskes for når du en dag forlader politik?

1) Hvordan skaber man en accept af en organisatorisk retorik, omhandlende begreber 
som ”regler”, ”ledelse”, ”strukturer”, ”processer”, ”magt” og ”hierarki” blandt de skønne 
anarkistisk-elskende alternativister i bevægelsen?

2) Skabes der ikke et ledelsesmæssigt vakuum, når der er vandtætte organisatoriske 
skodder imellem den politiske ledelse på Borgen (hvor du jo sidder) og Å’s bevægelse?

3) Hvis Alternativet er den iagttagende Lille Havfrue på sin sten, landjorden den 
eksisterende danske politiske kultur og havet Å’s nye politiske kultur, venter du så på, 
at en tsunami skal skylde ind over Christiansborg, eller på at alle MF’erne skal springe i 
bølgen blå?



Gotha-zonen 
og hvad kan vi så lære af i dag J?

1. Find sammen 6 og 6

2. Svar på spørgsmålene:
1. Hvad blev jeg optaget af i dag
2. Blev jeg inspireret til at gøre noget nyt i mit 

arbejdsliv?

3. Kort fælles opsamling i plenum



Tak for i dag
På gensyn i 2018

Hvis du har en god idé til et tema, så kontakt: 
Pia Friberg Krejsager, pia@frontsetter.dk, 

mobil 2920 7444. Se mere på 
www.frontsetter.dk


