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DAGENS	  PROGRAM
• Kort	  introduktion	  til	  Promentums tilgang

• Case	  fra	  Region	  Sjælland	  ved	  Udviklingsdirektør	  Tue	  Bak

• Pause	  og	  tid	  til	  netværk

• Case	  fra	  arkitektfirmaet	  Tredje	  Natur	  ved	  Adm.	  direktør	  
Malene	  Krüger	  og	  arkitekt	  Sofie	  Mandrup	  Andreassen

• Afrunding	  og	  præsentation	  af	  næste	  gå-‐hjem	  event



Hanne	  og	  risikohåndteringen



UDFORDRINGEN

Transfer	  -‐ fra	  viden	  til	  hverdag

Kursus:	  Viden	  og
værktøjer

Hverdag:	  
Kompetencer
og	  adfærd



Hverdagen	  ind	  på	  kurserne

Kurset	  ind	  i	  hverdagen !



”Det	  tager	  tid	  at	  lære	  

at	  bruge

redskaberne”

”Det	  er	  ikke	  noget,	  

man	  bare	  lige	  går	  ud	  

og	  gør”

”Det	  er	  en	  lille	  

revolution,	  hvis	  vi	  

reelt	  skal	  bruge det”

”Der	  skal	  skabes

flere	  konkrete	  

resultater	  i	  

projekterne”



Formål	  med	  projektet

• Styrke	  fremdriften	  af	  projekterne	  
• Styrke	  deltagernes	  projektlederadfærd i	  hverdagen	  
• Fælles	  sprog	  om	  projekter	  
• Styrke	  kommunikation	  mellem	  projektledere	  og	  projektejere

Region  Sjælland



Tre  faser  i  forløbet

Sparring	  på	  
gennemførsel

Sparring	  
på	  adfærd

Struktur	  på	  
projekterne

To	  dage	  om	  ugen	  i	  organisationen



Læringsloops
Videns-‐
og	  
værktøjs-‐
påfyldning

Transformation	  af	  
viden	   til	  kompetencer

Evaluering	  
af	  
resultater

Påfyldning  af  
(relevant)  viden  og  

værktøjer

Transformation  
af  viden  til  
kompetencer

Evaluering  
Af  resultater

Praksistræning  og  
sparring



Organisationsudvikling	  der	  rykker

• Kompetenceudvikling	  en	  del	  af	  
hverdagen	  -‐ stjæler	  ikke	  tid	  

• Synlige	  og	  brugbare	  resultater	  i	  
projekterne

TREDJE	  NATUR



Da	  jeg	  mødte	  TREDJE	  NATUR….

• Stor	  vækst	  og	  tilgang	  af	  nye	  medarbejdere	  på	  kort	  tid

• Flere medarbejdere udstationeret– svært at	  integrere

• Projektarbejde – men	  behov for	  mere	  ensartethed og fælles
sprog

• Kreativt miljømed	  masser af idéer – men	  mangel på værktøjer
til at	  planlægge



Komponenter	  i	  forløbet

4.	  Løbende	  sparring

1. Forventningsafstemning

2.	  Individuel	  læringsplan

3.	  Workshop	  hver	  eller	  hver	  anden	  uge



Nogle	  af	  gevinsterne…

1. Fælles	  sprog	  og	  referenceramme
2. Alle har fået en	  projektlederuddannelse
3. Teambuilding	  og større klarhed om ‘agendaen’	  
4. Mere	  struktur på og ensartethed i projekterne



Og	  nu	  lidt	  fra	  hestens	  egen	  mund…



3	  trin	  til	  at	  komme	  
i	  gang



1) Definér	  udfordringerne

-‐ og	  afgræns	  dem	  herefter.	  



2)	  Udvælg	  deltagerne

Hvem	  skal	  udvikles	  for	  at	  skabe	  en	  forandring	  i	  organisationen?	  
Vær	  skarp	  på,	  hvad	  den	  enkelte	  konkret	  skal	  have	  ud	  af	  det



3)	  Sørg	  for	  ledelsesopbakning	  

(fra	  starten!)

– og	  fortæl	  historien	  til	  resten	  af	  organisationen



Hold	  øje	  med	  os…..

På  vores  hjemmeside  
www.promentum.dk
+  nyhedsbrev



Næste	  gå-‐hjem-‐møde

Inspiration	  til	  en	  digital	  strategi
-‐ at	  vælge	  medie	  og	  relevant	  indhold,	  der	  giver
resultater	  for	  forretningen.	  
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Tid  til  en  
fredagsøl?

Færgecaféen
Strandgade  50



GODT  NYTÅR

TAK  FOR  SAMARBEJDET  I  2015


