Seminar i
kunnskapsledelse
og påvirkning
Av Haakon Bull-Hansen
Eventyrlig seminar for
kunnskapsledere
Den 20. - 21. november 2002
arrangerte
Kunnskaspgartnerne et to
dagers seminar i nettverksbygging og påvirkning for de
som arbeider med
kunnskapsledelse i sin
organisasjon.
Stedet var Sem Gjestegård i
Asker. Programmet var et
samarbeid med FOP Network
for Information Management,
som er en interessegruppe for
informasjonsledere og andre i
virksomheter tilknyttet olje- og
energibransjen.
Formen
I seminaret brukte vi
fortellingen som ramme for å
forstå spillet og utfordringene i
bedrifter og etater, og
presenterte og praktiserte noen
enkle modeller for praktisk
planlegging og gjennomføring.

Deltakernes oppsummering
- Fint å være sammen med folk fra andre
selskaper, mye oppleves som felles
utfordringer.
- Var litt skeptisk til eventyr, men oppplevde at
det var genialt å bruke dem på denne måten,
rollefigurene forbinder vi det samme med, og
de letter samarbeid med andre
- Eventyrets enkelhet fungerte godt på
vanskelige spørsmål

- Opplever at jeg
må tenke mer
aktivt i
gruppearbeidet,
veldig
stimulerende
- Ser nå at det er
mulig å nå fram
med et budskap,
både utover og
oppover
- Det var enklere
før jeg kom hit!
Men fint å ta noen
skritt tilbake, og
se hvor vi var. Har
gitt oss en ny
start.

- Komme bort, tenke som vi ikke får lov i det
daglige.
- Dialogen med kolleger viktig

Formen vekslet mellom
innledninger fra erfarne
konsulenter og en serie små
workshops hvor deltakerne selv
utviklet handlingen.

- Det uformelle
netterket er
inspirerende, vi
kunne holdt på
lenge ennå!
- Komme ut av
hverdagen, heve
blikket litt, vite litt
mer om hva som
foregår, av felles
problemstillinger.
- Det som dere
bruker av
teknikker kan like
gjerne brukes i
min jobb, som
hjelp til å se ting
utenfra.
- Viktig at vi kan
holde kontakten
med hverandre i
fortsettelsen.

http://www.kunnskapsgartnerne.no/Tema/fopsem.html

