
 
WORKSHOP I 
FORANDRINGSTEORI

Workshop med generel introduktion til 
forandringsteori og hvordan den kan 
bruges

Har I brug for at få overblik over jeres aktiviteter, og se 

sammenhængen mellem de ofte mange delmål og de 

overordnede mål? Vil I gerne blive bedre til at kommu-

nikere hvad I laver, og hvorfor det lige netop er disse 

aktiviteter I har valgt?

På CFBUs workshop får I en generel introduktion til for-

andringsteori og hvad den kan bruges til. Derudover vil 

I med supervision fra CFBUs konsulenter udarbejde en 

forandringsteori for en af jeres aktiviteter. I vil få et godt 

indblik i, hvordan forandringsteori kan bruges i forskel-

lige faser af jeres aktiviteter, og praktisk erfaring, som I 

kan tage med hjem og overføre til andre aktiviteter.

WORKSHOPPEN GIVER:

• Viden om hvad forandringsteori er

• Introduktion til hvordan forandringsteorier kan 

opstilles

• Et værktøj der kan bruges både i design af aktivi-

teterne og til styring af indsatsen

• Indblik i hvordan forandringsteori kan bruges til 

at skabe fælles forståelse internt og til at kom-

munikere jeres indsats eksternt.

• Sparring på at opstille en forandringsteori for en 

af jeres egne aktiviteter

• Dialog om hvordan I kan bruge forandringsteori I 

jeres arbejde fremover

Workshoppen indeholder både fælles oplæg, plads 

til dialog og gruppearbejde, hvor I arbejder med at 

opstille jeres egen forandringsteori for en aktivitet 

eller indsats. Der vil dagen igennem være mulighed 

for sparring fra CFBUs konsulenter, der har flere års 

erfaring med opstilling af forandringsteori.

TID 

Onsdag den 13. juni 2018 kl. 10.00-15.30

STED

Multirum 2 i Medborgerhuset i Korskærparken

Ullerupdalvej 13, 7000 Fredericia

TILMELDING

Der er begrænset antal pladser, så det er først-til-

mølle. Tilmeld dig gerne sammen med din kollega 

eller hele dit team. Send en tilmelding til hni@cfbu.dk 

med navnet på alle deltagere.

SPØRGSMÅL

Spørgsmål vedrørende workshoppen rettes til Helle 

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

FORUD FOR WORKSHOPPEN

For at workshoppen bliver så relevant og brugbar 

som muligt, vil vi kontakte jer inden workshoppen, for 

at høre om jeres behov og ønsker for dagen. 

UNDERVISERE

Konsulenter ved CFBU Helle Nielsen og Rikke Engly 

Mygind

 

 

Se program på næste side >>
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w o r ks h o p  i  F o r a n d r i n g s t e o r i

 
FORELØBIGT PROGRAM

9.45-10.00: ankomst og kaffe/kage

10.00-10.30:  Velkomst og præsentation 

10.30-11.00:  Forandringsteori kort fortalt

11.00-12.00: gruppearbejde:

  Step 1 - Udfordringen og de langsigtede effekter

  Step 2 - Ressourcer og aktiviteter

 

12.00-12.40: Frokost

12.40-14.00: gruppearbejde:

  Step 3 - Trinene på vejen

  Step 4 - Moderatorer  

14.00-14.20: kaffe og lidt sødt samt forberede galleri

14.20-14.45: galleri

14.45-15.15: implementering: det videre arbejde med forandringsteori

15.15-15.30: opsamling på dagen

15.30:  tak for i dag 

oBs! programmet tilpasses jeres behov - indhold og tidspunkter er derfor vejledende.


