
 

 

 

 

Netværksmøde 1 

Forandringsplanlægning 
- den 4. november 2013 på RUC, lokale 04.06 

 

På denne første dag i netværket sætter vi fokus på planlægning af forandring. 

Professor Jan Pries-Heje introducerer 10 forskellige forandringsmåder, og du får 

mulighed for at dykke ned i dem, du oplever særlig relevante at gå i dybden med.  

 

En forandrings-nexus kan bruges til at finde ud af hvilken af 10 skoler af tænkning 

(forandringsmåder) om forandring, der passer bedst i en given situation. Skal man 

eksempelvis bruge ledelsesdrevet, målingsdrevet eller frivillig forandring? Og når 

man så ved hvilke(n) forandringsmåde(r), man vil anvende, hvad gør man så? og i 

hvilken rækkefølge? 

 

På denne dag bliver hver af de 10 forandringsmåder sat under lup, og vi designer en 

forandringsplan for den enkelte tilgang. 

 

Dagen vil indeholde en kort introduktion til forandrings-nexus’en (især til dem der 

har glemt den, eller ikke har set den før), fulgt op af eksempler på planelementer og 

–aktiviteter. Derefter skaber vi et levende debatforum, hvor vi går i dybden med de 

enkelte forandringsmåder og sætter fokus på, hvordan en plan for forandring inden 

for den enkelte tilgang vil se ud?  

 

Igennem oplæggene og dialogerne på kryds og tværs går vi efter at skabe et overblik 

over forandringsplanlægningens muligheder. Dit resultat af dagen bliver et (fornyet) 

kendskab til forandrings-nexus’en med typiske og umiddelbart anvendelige planer 

inden for de enkelte forandringsmåder. 

  



 

 

Netværksmøde 1 

Forandringsplanlægning 
- den 4. november 2013 på RUC, lokale 04/06 
 

Program for dagen 
 

09:00  Velkommen til netværket 

  - hvad har motiveret os hver især? 

 

09:45  Forandrings-Nexus’en – del 1 

  - planelementer og -aktiviteter 

 

10:45  Workshop og debat 

- i dybden med de udvalgte 

- hvilken brænder du umiddelbart for? 

 

12:00  Netværksfrokost 

 

13:00  Forandrings-Nexus’en – del 2 

  - nye fem forandringsmåder spilles ind 

  - workshop og debatforum genetableres 

  - erfaringer med brug andre steder fra inddrages 

 

14:45  De centrale spørgsmål i netværket 

  -  hvordan har vi bidraget med svar i dag? 

  -  mønstre på tværs og meta-læring på dagen 

 

16:00  Tak for i dag 

 


