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Den anerkendende tilgang 
 

Gå på opdagelse i din egen afdeling  
 

”Se hvad der virker godt - og byg fremtiden herpå” 

 
Meget organisationsudvikling har i dag fokus på effektiviseringer, medarbejderne skal 
tænke i Lean, og optimere opgaveløsning og arbejdsgange.  Det overflødige skal 

identificeres og skæres væk. 
 
Ovennævnte metoder er bestemt relevante, men der findes andre veje. På dette 

kursus arbejder vi med organisationsudvikling og effektiviseringer med inspiration fra 
’Den Anerkendende Tilgang’ (AI eller Appriciative Inquiry) Fokus er på det, som virker 

godt hos afdelingen. Det er nemlig det, der skal give retning og sikre, afdelingen er på 
rette kurs. 
 

En inspirerende kursusdag, hvor I samtidig får sat skub i udviklingen i jeres 
afdeling. 
 

Vi har tilrettelagt en dag og en proces, hvor dialogen, interviewet og historie- 
fortællingen er centrale elementer, og hvor alle i afdelingen bliver involveret. Det er 

en dag, som kan give en masse energi til en gruppe. I kommer hjem med et fælles 
billede og konkrete planer for den fremtidige udvikling – herunder også gode ideer til 

effektiviseringer! 
 

På kurset introducerer vi principper og værktøjer fra ’Den Anerkendende Tilgang’.   
Dagen former sig herefter som en positiv opdagelsesrejse i egen afdeling, hvor vi i 
fællesskab undersøger ’hvad virker godt her hos jer?’, ’hvornår fungerer I særligt 

godt?’. 
 

Herefter ser vi fremad, og sætter ord på, hvilke håb og ønsker I har på jeres afdelings 
vegne, inden vi i fællesskab sætter fokus på, hvad det er I rent konkret vil og 
efterfølgende gør. I arbejder således videre ind i fremtiden og former den ud fra det, 

som allerede er sundt og godt. 
 

Starten på en proces 
 
Kurset er starten på en proces, hvor I selv arbejder videre, når I kommer hjem og de 

nye tanker og planer skal sættes i værk. 
 

Indhold på kurset 
 Et oplæg om den anerkendende tilgang 
 På opdagelse hos jer ’hvad virker godt’ 

 Dialog, interview og historiefortælling 
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 Hvordan skal fremtiden se ud? 
 Hvad gør I så rent konkret! 

 Planer for processen, når I kommer hjem 
 

Målgruppe for kurset: Alle afdelinger, som gerne vil arbejde med effektivisering og 

udvikling ud fra den anerkendende tilgang. 
Kurset er beregnet på grupper på max 20 - 25 deltagere.  

 
Vi har også mulighed for at gennemføre forløb for større afdelinger, organisationer 

eller virksomheder, hvor omfang af processen aftales individuelt.  
 
Underviser 
 

Anne Tang Thomsen er konsulent i Teglkamp & Co. Hun er uddannet Cand. Mag.  
med hovedfag i historie og har suppleret med forskellige former for konsulent- og 

lederuddannelser. Anne har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i både det 
private erhvervsliv og i den offentlige sektor. Hun har bl.a. virket som projektleder i 

IT- og kursus-branchen, konsulent i det offentlige og i konsulent-branchen og som 
underviser i gymnasieskolen, på Københavns Universitet og i div. organisationer. 
 

Anne har skrevet mange artikler og anmeldt litteratur indenfor sit fagområde.  
 

Varighed  
 
1 dag fra 9.00 – 16.00 
 

Pris 
 

20.000,00 kr. pr dag (prisen er eksklusiv moms) 
 

Kontakt 

For yderligere oplysninger kontakt os på telefon 30485590 eller på mail 
att@teglkamp.dk 
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