
VFV Uddannelsesforløb i 2022
- et tilbud til ledere og medarbejdere ved SOSU-skolerne med 
nøgleroller ift. skolernes implementering af projekter, aktiviteter 
og udviklingstiltag fra Videnscenter for Velfærdsteknologi

Kurs, 
Koordinering og 

Commitment

- individuel og kollektiv kompetenceudvikling med fokus 
på drivkraft og gode processer når VFV tiltag skal 
omsættes til værdi i skolernes dagligdag

Et skræddersyet forløb 
udviklet til SOSU-skolerne 
i samarbejde mellem

og



Velkommen
til uddannelsesforløbet Kurs, Koordinering og Commitment, som vi fra Videnscenter for 
Velfærdsteknologi nu tilbyder til dig og dine kollegaer på alle SOSU-skoler i Danmark. 

Formål
Videnscenter for Velfærdsteknologi har i 2022 særligt fokus på at understøtte implementeringen af de
mange tiltag og aktiviteter udviklet i regi af videnscentrene i Øst- og Vestdanmark over de seneste 3 år.
Målet er, at disse skal blive anvendte, forankrede og værdiskabende elementer i dagligdagen og
undervisningen på SOSU-skolerne.

Det kræver gode processer og godt samarbejde at lykkes – både på den enkelte skole og i samspillet
mellem alle 14 SOSU-skoler. Vi har derfor i samarbejde med konsulenthuset UKON A/S udviklet et unikt og
skræddersyet forløb med fokus på at styrke deltagernes individuelle kompetencer til at organisere og
lede processer og samarbejde i implementeringsopgaven. Forløbet vil samtidig styrke deltagernes og
skolernes kollektive kompetencer til at vi, i hele sektoren, kan styrke hinandens arbejde med
implementeringen – og lære af hinandens gode erfaringer.

Målgruppe
Kurs, Koordinering og Commitment er ikke en lederuddannelse, men en hands-on uddannelse i at lede
sammen. Forløbet er designet til dig, som er operationel leder/ansvarlig for skolens teknologiske og/eller
didaktiske udviklingsprocesser. Til dig, som er videnscenterkoordinator på skolen med ansvar for at sætte
gang i implementeringen af VFV tiltag. Til dig som er ambassadør eller ildsjæl med engagement i
nytænkning. Eller til dig, som på anden måde har en nøglerolle i at implementeringen af VFV tiltag får
succes hos jer.

Udgangspunkt
Uddannelsen er baseret på den 
sammenhængende og anerkendte 
ledelsesfortælling (ontologi) om Kurs, 
Koordinering og Commitment (på 
engelsk: DAC - Direction, Alignment 
and Commitment) - som produkterne 
af det samarbejde der sker i 
organisationens dagligdag mellem 
ledere og medarbejdere. 

Lederskab (for processer) er dermed 
noget, vi skaber igennem vores 
samarbejde og vores fælles evne til at 
producere Kurs, Koordinering og 
Commitment i processen.

Hands-on
Kurs, Koordinering og Commitment har fokus på praktiske værktøjer, metoder og tilgange til dagligdagen
på skolen. Vi vil arbejde med konkrete VFV implementeringscases gennem hele forløbet og involvere
skoleledelserne som direkte sparringspartnere på og mellem uddannelsens moduler.

Alle deltagere arbejder mellem modulerne med action learning processer i egen organisation. En action
learning proces vil typisk omfatte implementering af én eller flere konkrete VFV aktiviteter.

Velkommen
til uddannelsesforløbet Kurs, Koordinering og Commitment, som vi fra Videnscenter for 
Velfærdsteknologi nu tilbyder til dig og dine kollegaer på alle SOSU-skoler i Danmark. 

Formål
Videnscenter for Velfærdsteknologi har i 2022 særligt fokus på at understøtte implementeringen af de
mange tiltag og aktiviteter udviklet i regi af videnscentrene i Øst- og Vestdanmark over de seneste 3 år.
Målet er, at disse skal blive anvendte, forankrede og værdiskabende elementer i dagligdagen og
undervisningen på SOSU-skolerne.

Det kræver gode processer og godt samarbejde at lykkes – både på den enkelte skole og i samspillet
mellem alle 14 SOSU-skoler. Vi har derfor i samarbejde med konsulenthuset UKON A/S udviklet et unikt og
skræddersyet forløb med fokus på at styrke deltagernes individuelle kompetencer til at organisere og
lede processer og samarbejde i implementeringsopgaven. Forløbet vil samtidig styrke deltagernes og
skolernes kollektive kompetencer til at vi, i hele sektoren, kan styrke hinandens arbejde med
implementeringen – og lære af hinandens gode erfaringer.

Målgruppe
Kurs, Koordinering og Commitment er ikke en lederuddannelse, men en hands-on uddannelse i at lede
sammen. Forløbet er designet til dig, som er operationel leder/ansvarlig for skolens teknologiske og/eller
didaktiske udviklingsprocesser. Til dig, som er videnscenterkoordinator på skolen med ansvar for at sætte
gang i implementeringen af VFV tiltag. Til dig som er ambassadør eller ildsjæl med engagement i
nytænkning. Eller til dig, som på anden måde har en nøglerolle i at implementeringen af VFV tiltag får
succes hos jer.

Udgangspunkt
Uddannelsen er baseret på den 
sammenhængende og anerkendte 
ledelsesfortælling (ontologi) om Kurs, 
Koordinering og Commitment (på 
engelsk: DAC - Direction, Alignment 
and Commitment) - som produkterne 
af det samarbejde der sker i 
organisationens dagligdag mellem 
ledere og medarbejdere. 

Lederskab (for processer) er dermed 
noget, vi skaber igennem vores 
samarbejde og vores fælles evne til at 
producere Kurs, Koordinering og 
Commitment i processen.

Hands-on
Kurs, Koordinering og Commitment har fokus på praktiske værktøjer, metoder og tilgange til dagligdagen
på skolen. Vi vil arbejde med konkrete VFV implementeringscases gennem hele forløbet og involvere
skoleledelserne som direkte sparringspartnere på og mellem uddannelsens moduler.

Alle deltagere arbejder mellem modulerne med action learning processer i egen organisation. En action
learning proces vil typisk omfatte implementering af én eller flere konkrete VFV aktiviteter.

“It is the presence of direction, alignment and commitment (DAC) 
that marks the occurrence of leadership. Leadership is how people 
who share work in collectives produce direction, alignment, and 
commitment. It may or may not involve leaders and followers”.
- Drath2008



Indhold
Vi gennemfører uddannelsesforløbet Kurs, Koordinering og Commitment i perioden marts-november
2022. Uddannelsen består af 4 moduler á 2 dage. Alle moduler afholdes som internat.

Modul 1a og 2a er obligatoriske grundmoduler – og vi forventer, at du ved tilmelding til forløbet har sikret
dig, at du kan deltage i disse moduler. Modul 1b og 2b er valgfrie overbygningsmoduler, hvor du kan
vælge at deltage i det ene eller begge moduler eller helt fravælge modulerne, hvis det ikke er en mulighed
for dig eller din organisation, at du deltager i hele forløbet.

Uddannelsesforløbet certificeres af konsulenthuset UKON A/S, og du modtager et certifikat pr.
gennemført modul plus et certifikat for det samlede uddannelsesforløb, hvis du deltager i alle 4 moduler.

Action learning processerne i egen organisation er en integreret del af forløbet, og vi forventer at du ved
tilmelding er parat til at indgå i disse processer, uanset om du deltager i hele forløbet eller udelukkende i
de to obligatoriske grundmoduler. Vi forventer at action learning processerne vil have et omfang på 9-12
arbejdsdage i løbet af 2022. Langt størstedelen af disse dage vil være aktiviteter omkring implementering
af konkrete VFV tiltag på din egen skole og vil derfor måske være en arbejdsindsats, som du i forvejen har
ansvar for. Er du VFV koordinator kan du anvende VFV timer til gennemførelse af action learning
processerne.

Som tilmeldt deltager modtager du inden første modul en Insights Discovery® Personprofiltest – og på
Modul 1a arbejder vi i en halvdags workshop med profilen som fælles værktøj til dialog og samarbejde.
Personprofiltest, skriftlig feedback til testen, og workshoppen på Modul 1a leveres af Lena Munk Consult.

Modul 1a og 1b gennemføres i samarbejde mellem UKON A/S og Videnscenter for Velfærdsteknologi.
Modul 2a og 2b gennemføres af UKON A/S.

Program



Tidsforbrug og Økonomi

Tilmelding
Vi åbner for tilmelding til uddannelsesforløbet Kurs, Koordinering og Commitment på 
videnscenterportalen.dk

Mandag den 20. december 2021, kl. 8:00

Vi har plads til max. 30 deltagere på forløbet – og pladserne tildeles efter først til mølle princippet.

Vi glæder os til at se dig og til sammen at sætte kursen mod gode implementeringsprocesser i 2022.

https://videnscenterportalen.dk/

