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NYT FORLØB I DEN SOCIO- 
KRATISKE CIRKELMETODE: 
BLIV SOCIOCRATIC PRACTITIONER

For første gang tilbyder vi nu et 
praksisorienteret forløb, som kan give 
dig og dine medarbejdere den erfa-
ring, I har brug for, for at kunne lægge 
lederskabet ud på alle medarbejdere 
og skabe et stærkt fælles ejerskab i 
jeres organisation. Gennem målrettede 
trin-for-trin-metoder guides I igennem, 
hvordan I kan definere tydelige auto-
nome ansvars- og handlerum for jeres 
medarbejdere og teams og sætte hvert 
team fri til at handle på de udfordringer 
og muligheder, som de selv ser.

Få direkte erfaring med, 
hvordan du:
• Fordeler lederskabet ud på alle 

medarbejdere i din virksomhed

• Træffer bedre og hurtigere beslutnin-
ger, som inddrager alle

• Skaber en agil organisation, som kan 
handle intelligent

• Forebygger og håndterer konflikter 
og spændinger

• Giver initiativet og kreativiteten den 
plads, som I har behov for

Den Sociokratiske Cirkelmetode (SCM) 
er en af de mest avancerede selvle-
delsesmetoder til dato og har skabt 
stærke resultater i organisationer af 
enhver slags. Sociokratiets samtyk-
kemodel vil gøre jeres organisation i 
stand til at træffe beslutninger, som 

Lær alle de redskaber at kende, som kan omdanne din or-
ganisation til en ægte selvledende organisation. En organi-
sation, som træffer beslutninger med tydelighed og inviterer 
læring ind gennem omsorgsfuld behandling af spændinger.

www.crossingcircles.dk/kurser/practitioner


Nyt forløb i Den Sociokratiske 
Cirkelmetode: Bliv Sociocratic 
Practitioner

learninginstitute.implement.dk

frembringer den kollektive intelligens 
hos alle medarbejdere, og som træf-
fes langt hurtigere, mere effektivt og 
gnidningsløst end i både hierarkiske og 
demokratiske organisationer i dag.

Indholdet på forløbet 
Sociocratic Practitioner fokuserer på 
hands-on erfaring med redskaberne i 
Den Sociokratiske Cirkelmetode og er 
bygget op omkring fire live workshops 
med mellemliggende øvelse af meto-
derne i såkaldte læringscirkler.

Du vil på kurset blive guidet igennem 
hver af metoderne af nogle af landets 
mest erfarne undervisere i SCM og få 
anledning til selv at prøve redskaberne 
af sammen med andre deltagere – både 
på hver workshop og i din læringscirkel.

Forløbet strækker sig fra november 
2020 til og med februar 2021 og er det 
mest dybdegående practitioner-kursus 
i agil selvledelse til dato.

Workshoppene ligger på følgende 
datoer:

D. 4./5. november 2020:  Kickoff*
D. 3. december 2020:  Workshop 2
D. 12. januar 2020:  Workshop 3
D. 11. februar 2020:  Afslutning

Om underviserne
Jacob Theilgaard har været med til at 
introducere flere af de nyeste selv-
ledelsesmetoder i Danmark og har 
arbejdet med en lang række af de 
organisationer, som har være frontrun-
nere på blandt andet Den Sociokratiske 
Cirkelmetode.

Sammen med  Tobias Mark Jørgensen 
og Kåre Wangel er Jacob i færd med at 
etablere en uddannelsesrække, som kan 
gøre danske organisationer og konsulen-
ter i stand til at udbrede metoden, som 
mere end nogen anden metode viser 
vejen frem mod et nyt paradigme for 
måden, vi opfatter en organisation på.

NB: Vi lægger stor vægt på kvaliteten 
i undervisningen, hvorfor vi kun har et 
begrænset antal pladser på forløbet. 

Kom og skab fremtidens organisation 
sammen med os i Hellerup til novem-
ber, og lær, hvordan vi genopfinder den 
selvledende organisation. 

* Det er muligt at fravælge første modul 
”Kickoff”, såfremt du har tilstrækkelig 
erfaring med metoden i forvejen.

Workshoppen er et samarbejde mellem 
Implement Consulting Group og Cros-
sing Circles.

Har du spørgsmål, så kontakt Kåre 
Wangel på kaare@crossingcircles.dk 
eller 2068 1012.

Du kan læse mere om kurset på www.
crossingcircles.dk/kurser/practitioner


