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PROJEKTETS AMBITION

Organisationer Gentænkt er et forsknings- og udviklingssamarbejde for private

og offentlige organisationer, som brænder for at udvikle selvledende

organiseringsformer og udfordre gængse forståelser af hvordan organisationer

kan fungere

Projektets formål er:

at understøtte, stimulere og inspirere til udvikling af fremtidens

organisationer og nye organiseringsprincipper, 

at undersøge og dokumentere organisationers arbejde med at reducere

hierarki og udvikle nye frihedsbaserede organisationsformer. 

Projektet har således både en organisationsudviklingsambition og en

forsknings- og vidensproducerende ambition. 

 

Projektet gennemføres i perioden januar 2020-november 2021.

Det bygger ovenpå den viden som allerede er produceret i det første treårige

forløb der løb fra 2016-2019.



PROJEKTETS INDHOLD

Projektets mål er at danne ramme for, at de deltagende organisationer kan

gentænke sig og udvikle nye organiseringsformer og samarbejdspraksisser.

Erfaringen fra det første projekt er, at organisationer på tværs af sektorer,

størrelse og modenhed kan berige, opmuntre og inspirere hinanden i

transformationsarbejdet, både mht. nye praksisformer, processer, procedurer

og modeller, men i høj grad også mht. at være i transformation sammen. 

På det praktiske niveau vil den enkelte organisation inspireres til at udvikle og

iværksætte en række nye måder at indrette sig på. Gennem forløbet (se

Forventninger nedenfor) vil tiltagene og effekten af disse vurderes og

fastholdes, og dermed vil resultater og erfaringer bruges af organisationen i

dens fortsatte udvikling.

På det forskningsmæssige niveau vil organisationernes samlede indsatser

udgøre et forskningsprojekt med den ambition at formulere og formidle nye

organisationsforståelser og derved skabe et empirisk forankret fundament for

udvikling af ny organisationspraksis i Danmark.



PROJEKTETS ORGANISERING
De deltagende organisationer forpligter sig for 2 år. Hvert år består
af 5 fælles seminardage - første år med en ekstra dag, så vi kan lave
et internat. Seminarerne afholdes på skift i de deltagende
organisationer, for at være helt tæt på organisationernes
virkelighed og deres eksperimenter. Indholdet på dagene er en
vekslen mellem konkret sparring, drøftelse af centrale spørgsmål,
inspirerende redskaber, erfaringsudvekslinger,
praksisobservationer i organisationerne, diskussion af litteratur, og
etablering af nye eksperimenter. Til hver dag kan den enkelte
organisation møde med tre-fem personer. Kontinuitet er vigtigt, så
det forventes, at den deltagende leder/chef/ejer er med alle 11 dage.

PROJEKTETS DELTAGERE OG

FORVENTNINGER
Deltagerne i projektet udvælges, så der både er private, offentlige,
non-profit og faglige organisationer, dvs. organisationerne udgør
et udsnit af alle organisationer i Danmark.
Forventningerne til deltagerorganisationerne:

Handlekraftige og klar til at eksperimentere i praksis
Nysgerrige på at blive udfordret, lyst til at læse, og lyst til at
inspirere og dele erfaringer med hinanden på godt og ondt
Kapacitet til at reflektere over egne erfaringer og villighed til at
undersøge virkninger i egen organisation
Indforstået med at der publiceres (efter godkendelse)



PROJEKTETS ANSVARLIGE
KONSULENTER OG FORSKERE

Andreas Granhof Juhl

Cand. psych., Ph.D.

Tilknyttet Aarhus Universitet

agj@agora.as

Anne Thybring

Cand. psych.

Tilknyttet Aalborg Unversitet

at@agora.as



PROJEKTETS ØKONOMI OG
TILMELDING

 

Deltagerfee pr. år pr. organisation er 37.500 + moms.
 
Hver organisation lægger i løbet af projektets levetid "hus" til
1 seminardag, og afholder udgifterne til dette værtskab
(morgenmad, sandwich og kaffe).

Tilmelding sker ved at kontakte: 
Andreas Granhof Juhl agj@agora.as 
Anne Lund Thybring at@agora.as
 



Seminar

31.01.2020 

9.00 til 15.30

DATOER ÅR 1

Internat

11-12.03.2020 

9.00 til 15.30

Seminar

12.05.2020 

9.00 til 15.30

Seminar 

12.11.2020 

9.00 til 15.30

Seminar

03.09.2020 

9.00 til 15.30



Seminar

27.01.2021 

9.00 til 15.30

DATOER ÅR 2

Seminar

17.03.2021

9.00 til 15.30

Seminar

31.05.2021

9.00 til 15.30

Seminar

02.09.2021 

9.00 til 15.30

Seminar

176.09.2021

9.00 til 15.30


