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Facilitator for tværprofessionelt
samarbejde

ucsyd.dk



Kvalificerede løsninger på komplekse
problemstillinger forudsætter
samarbejde mellem fagligheder, som
trods forskelligheder deler sprog,
viden og viser gensidig respekt.

Som facilitator har du en afgørende
rolle i at skabe rum for samarbejde,
hvor dine kolleger møder hinanden
åbent og konstruktivt.

På dette kursus bliver du klædt på til
at arbejde kvalificeret med at fremme
din egen og dine kollegers konkrete,
tværfaglige samarbejde.

PÅ DETTE KURSUS FÅR DU:
Et idekatalog med metoder til at
facilitere tværfagligt samarbejde
Individuel sparring på en konkret
opgave med facilitering

EFTER KURSET HAR DU:
Viden om egen og andres perspek-
tiver i at samarbejde på tværs og
den relationelle koordinering om
komplekse opgaver

Metoder til at arbejde med
kommunikation, der fremmer god
samarbejde på tværs
Kompetencer i at afgrænse
problemstillinger og igangsætte
aktiviteter, der understøtter det
gode samarbejde på tværs

MÅLGRUPPE
Medarbejdere, der ønsker at udvikle
egne kompetencer i at facilitere
processer inden for tværfagligt og
tværsektorielt samarbejde.

Du er ansat i en organisation i
Syddanmark, der arbejder
inden for social- eller sundheds-
området.

Du har fokus på opgaver, der har
komplekse problemstillinger.

Facilitator for tværprofessionelt
samarbejde



STED OG TID
UC SYD, Stengårdsvej 144, Esbjerg Ø
22. og 23. august 2019, kl. 9-15
Aktioner i praksis – med individuel,
online supervision
8. oktober 2019, kl. 9-12

UC SYD, Dyrehavevej 116, Kolding
1. og 2. oktober 2019 kl. 9-15
Aktioner i praksis – med individuel,
online supervision
19. november 2019, kl. 9-12

PRIS
4.500 kr. pr deltager

Kurset gennemføres ved mindst 18
deltagere.

FORPLEJNING
Prisen er inkl. formiddagskaffe
med brød, frokost med vand,
eftermiddagskaffe med kage.

UNDERVISERE
Christina Olesen, SOSU Esbjerg
Marie Skødt, UC SYD

TIDSFORBRUG
Skønnet tidsforbrug pr. deltager:
30 timer, heraf 15 timer til
undervisning og 15 timer til aktioner i
praksis.

TILMELDING
https://www.ucsyd.dk/facilitator
Senest hhv. 1. august og 12. september

Tilmelding er økonomisk bindende
efter ansøgningsfristens udløb.

Kursusgebyr refunderes ikke.

Forbehold for trykfejl og eventuelle
ændringer.



YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kursusleder Marie Skødt
7266 5137 | msko@ucsyd.dk

Faglig leder Kirsten Skaastrup
7266 5272 | kska@ucsyd.dk

Sekretær Majbritt Stenfatt Larsen
7266 5267 | msla@ucsyd.dk

UC SYD
Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

ucsyd.dk


