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SOMMERHØJSKOLE
I SOCIOKRATISK SELVLEDELSE

26/7 - 1/8 2020
Tilbring en uge sammen med os og lær, hvordan I træffer bedre og
hurtigere beslutninger, som inddrager alle – bliv Sociocratic Practitioner.
Den Sociokratiske Cirkelmetode (SCM) er en
styreform, som giver ethvert medlem i en
organisation mulighed for at handle på sine
egne initiativer, og som gør alle ansvarlige for, at
det altid sker i tråd med det fælles formål.

Varighed 7 dage
Pris: 7.950,-

SCM rummer en konkret mødeledelsesmetode,
som gennem håndgribelige trin-for-trin
værktøjer gør jeres møder både inddragende og
effektive, og som kvalificerer jeres beslutninger
gennem gruppens kollektive intelligens.

Tidspunkt: 26/7 - 1/8

På dette kursus vil du lære alt, hvad du skal
bruge, for at kunne begynde at benytte SCM i
din egen organisation. Du vil lære gennem
praksis og i fællesskab med personer fra andre
organisationer, fællesskaber og virksomheder.

Mere info og tilmelding
finder du her.

DET SIGER VORES KURSISTER
Lasse, Danfoss:
“Jeg har så meget respekt for Crossing
Circles som synes at have brugt tid i det
her ud af passion/kærlighed.”
Jens Erik, Urbania:
“Godt kursus. Godt arbejde af Crossing
Circles og Jerry og Ted (SoFA)”
Charlotte, Permakultur Danmark:
“I er allesammen MEGA seje. Jeg er så
taknemmelig for alt jeres arbejde, tid og
nærvær som er lagt i forberedelser/
afholdelsen/afvikling. TUSIND TAK. <3″ 

Sted: Nordfyns Højskole
Fælledvej 11
5400 Bogense

På højskoleopholdet får du:
• 7 dages intensivt kursus der giver dig
certificering som ‘sociocratic practitioner’
- med mulighed for videre certificering.
• De mest avancerede redskaber til at
omstille din organisation til selvledelse.
• Håndbogen ‘Many Voices One Song’
af Ted Rau og Jerry Koch-Gonzales.
• Idyllisk sommerhøjskoleophold og
værdifuld networking på aktivistiske
Nordfyns Højskole. – #BeTheChange

Kurset er et højskolekursus med samlinger, kultur- og højskoleundervisning med en
kombination af undervisning og samvær. Samlinger sker sammen med andre kursister på
højskolen. Undervisningen er på dansk.
Har du spørgsmål? Skriv til: mail@crossingcircles.dk eller ring på: 20681012

