
UNDERVISER 

Ditte Ibfelt Andersen arbejder i kryds-
feltet mellem psykologi og design og 
er design thinking og co-creation spe-
cialist. Hun er indehaver af det strate-
giske design�rma PeoplePeoplePeople 
Studio. Til daglig faciliterer hun innova-
tionsprocesser og arbejder med ad-
færdsdesign og design strategier. 

Ditte har mere end 12 års erfaring i at 
mobilisere mennesker, styrke engage-
mentet og at tage ejerskab  gennem 
velegnet facilitering og en jonglering 
med en stor toolboks forankret i de-
signtænkningen. Med et erhvervspsy-
kologisk blik hjælper hun deltagerne 
frem til konkrete resultater, der kan im-
plementeres i det daglige arbejde.

Ditte har en Cand. Merc. (Psyk.) fra 
CBS og en master i Design i visuel 
kommunikation fra Danmarks Design-
skole     (idag KADK) og er ansat som 
ekstern lektor på KU, hvor hun under-
viser i designmetoder og co-creation. 
Hun er desuden topevalueret undervi-
ser og underviser hos både Mannaz, 
DIS – og hos KEA.

at designe og facilitere møder med et klart mål

de grundlæggende faciliteringsprincipper, der gør dig i stand til at bevare 
overblikket og involvere mødedeltagerne

at vælge og facilitere øvelser, der opfordrer til interaktion og 
samarbejde på møder og workshops

at bruge simple visuelle værktøjer til at gøre idéer og visioner konkrete og 
hjælpe deltagerne med at tænke sammen på en mere effektiv måde

PÅ KURSET LÆRER DU:

KURSUS I FACILITERING & CO-CREATION:
EFFEKTIVE MØDER MED FÆLLES EJERSKAB
D. 27. oktober 2020, kl. 9:00-16:00

HVORFOR FACILITERING?
Denne kursusdag handler om møder. Du lærer, hvordan du som mødele-
der kan bruge co-creation principperne til at skabe ejerskab og engage-
ment hos mødedeltagere og sikre, at mødet munder ud i fælles beslut-
ninger og konkrete handlinger, som deltagerne kan se sig selv i. På 
kurset lærer du at opstille et klart mål for mødet, at skabe fælles ejer-
skab og at konkretisere idéer og visioner, så de føres ud i livet og giver 
mærkbare resultater, der kan implementeres i hverdagen. 

Du bliver introduceret til grundprincipperne i facilitering, de tre co-creati-
on håndtag og mødets tre faser - viden, som du kan sætte i spil i din 
hverdag med det samme. Co-creation-processer skaber medejerskab 
og engagement og kan med fordel tænkes ind i de tidlige faser af opga-
veløsningen eller i forandringsprocesser, hvor medarbejdere og teams 
skal udforme fælles mål for fremtiden. På kurset lærer du også at styre 
gennem de forskellige faser fra forberedelse til evaluering, så du sikrer 
fokus, effektivitet og kvalitet på møderne.  

KURSETS MÅLGRUPPE
Kurset er for alle, der ønsker at gøre både interne og eksterne møder 
mere effektive og innovative. Du er fx. leder, projektleder eller mødeleder 
og ønsker nye perspektiver og metoder til planlægning og facilitering af 
møder og workshops. 

KURSETS OPBYGNING
Kurset er praksisnært og værktøjsbaseret, og du kan anvende din nye 
viden med det samme i din hverdag. Kurset har korte oplæg til at ram-
mesætte indhold og teori, og du kommer til at arbejde både individuelt 
og i grupper for at sikre den bedste læring. Der er lagt vægt på dynami-
ske øvelser og stor deltagerinvolvering.

PRIS OG TILMELDING
Pris: 1.950,- kr. ekskl. moms 
Du får tilsendt alle materialer samt et kursusbevis.
Du kan tilmelde dig her: 
https://kompetence.kea.dk/kurser-fag/facilitering-og-co-creation

O N L I N E K U R S U S  I
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