
 FORANDRINGS- 
TEORI - IGANG OG  
GODT PÅ VEJ

To dages workshop med  
introduktion til forandringsteori  
og hvad den kan bruges til. 

Vil I gerne blive bedre til at planlægge og kommu-

nikere jeres indsats? Og vil I gerne finde frem til det  

væsentligste at evaluere på? 

På CFBUs læringsforløb får I på den første dag en  

generel introduktion til forandringsteori. Derudover 

vil I med supervision fra CFBUs konsulenter udarbej-

de en forandringsteori for en af jeres aktiviteter. På 

dag to bygger vi ovenpå og taler om, hvordan en god  

forandringsteori kan være et godt redskab både til 

evaluering og kommunikation af aktiviteten. 

WORKSHOPPEN GIVER:

• Introduktion til hvordan forandringsteorier kan 

opstilles

• Sparring til at opstille en forandringsteori for en  

af jeres egne aktiviteter

• Viden om hvordan forandringsteori kan være  

et bidrag til evaluering af aktiviteten

• Et værktøj til at forklare jeres aktivitet over for  

beslutningstagere og samarbejdsparter

• Dialog om hvordan I kan bruge forandringsteori  

i  jeres arbejde fremover 

På dagene er det lige så meget jer, der arbejder, som 

os, der fortæller. Derfor indeholder dagene både fæl-

les oplæg, plads til dialog og gruppearbejde, hvor I ar-

bejder med at opstille jeres egen forandringsteori for 

en aktivitet eller indsats. 

Der er kun få deltagere (typisk 10-20), da dette giver 

mulighed for, at alle kan få sparring fra CFBUs konsu-

lenter, der har flere års erfaring med opstilling af for-

andringsteori. 

HVEM KAN TILMELDE SIG?

Workshoppen er for CFBUs primære målgrupper, 

boligsociale medarbejdere, samt medarbejdere i 

kommuner og boligorganisationer, der arbejder med 

udsatte boligområder.

TID OG STED

D. 18. marts og d. 23. maj 2019 

Begge dage kl. 10.00-15.30 i Kulturmaskinen

Farvergården 7, 5000 Odense C

TILMELDING

Der er begrænset antal pladser, så det er  

først-til-mølle. I  får mest ud af det, hvis I er flere  

afsted sammen. Tilmeld dig derfor gerne sammen 

med din kollega eller hele dit team. Send en tilmelding 

til Nikoline Linea Berg på nbe@cfbu.dk med navne  

og e-mails på alle deltagere. 

For at workshoppen bliver så relevant og brugbar som 

muligt, beder vi jer ved tilmelding til workshoppen 

om at besvare et par spørgsmål og fremsende en 

beskrivelse af den case, som I vil arbejde med på 

dagen.

SPØRGSMÅL

Spørgsmål vedrørende workshoppen rettes til Helle 

Nielsen på tlf. 25 79 50 35 eller mail hni@cfbu.dk

UNDERVISERE

Konsulenter ved CFBU: Helle Nielsen og Katrine 

Wamlser

 

Se program på næste side >>

mailto:nbe%40cfbu.dk?subject=
mailto:hni%40cfbu.dk?subject=


-  2  -

 F o r a n d r i n g s -  t e o r i  -  i g a n g  o g   g o dt  på  v e j

DAG: 1: 

18. marts 2019

9.45: ankomst og kaffe

10.00:  velkomst og præsentation 

10.30:  Forandringsteori kort fortalt

11.00: gruppearbejde

 Step 1 - Udfordringen og de  
 langsigtede effekter

 Step 2 - Ressourcer og aktiviteter

 

12.00: Frokost

12.40: gruppearbejde:

 Step 3 - Trinene på vejen

 Step 4 - Moderatorer  

14.00: Kaffe og lidt sødt samt 

 forberede galleri

14.20: galleri

14.45: det videre arbejde med 

 forandringsteori

15.15: opsamling på dagen

15.30: tak for i dag 

OPBEVARING OG BRUG AF PERSONDATA VED TILMELDING TIL WORKSHOP OM DOKUMENTATION OG LOGBØGER 

Når du tilmelder dig vores workshops registrerer vi dit navn, telefonnummer (hvis angivet), mailadresse, samt hvor du er ansat. Disse 

oplysninger behandler vi fortroligt. Vi bruger oplysningerne til at kunne sende en bekræftelse på deltagelse, for at kunne tilrettelægge 

workshoppen samt sende matriale til dig.

L ÆRINGSPERIODE: 

19. marts -22. maj 2019  

i arbejder med foran-

dringsteori derhjemme.  

afsæt minimum en hel 

eller to halve dage til at 

arbejdet derhjemme.

DAG 2: 

23. maj 2019

9.45: ankomst og kaffe

10.00:  velkomst og program  

10.15:  siden sidst - feedback til  

 hinanden 

11.00: Forandringsteori som   
 dynamisk redskab og evt.  
 revidering af forandrings- 
 teorien fra sidst 

12.00: Frokost

12.40: Forandringsteori og 

 evaluering

13:15: gruppearbejde og

 evaluering

14.00: Kaffe og lidt sødt

14.15: den kommunikationsvenlige  

 forandringsteori

14.30: gruppearbejde om kommuni- 

 kation af forandringsteorien

15.15: opsamling på forløbet 

15.30: tak for i dag 

FORELØBIGT PROGRAM


