
 Lær bærekraftig samskaping med 

Open Space  - metoden. 

 

 

24.- 26. oktober på Framtidslabben i Ålesund  

Kl. 0900 - 1700 

Kursholder: Thomas Herrmann fra Open Space consulting, https://openspaceconsulting.com/ 

 

Til inspirasjon: https://vimeo.com/742577398  

Hva lærer du på kurset? 

På dette kurset vil du lære praktisk gjennomføring av Open Space møter. 

Du får også godt innblikk i tankesettet og tilnærmingen. I tillegg lærer du hvordan du planlegger og 

følger opp et Open Space møte for å få konkrete resultat. Du designer et møte du selv vil holde etter 

kurset og får mulighet å øve på de ferdighetene du trenger. 

Hva kan Open Space -metoden brukes til? 

Metoden kan brukes i små og store forsamlinger, over noen timer eller flere dager. 

Metoden framhever potensialet i individer og organisasjoner 

Metoden er et praktisk verktøy for å skape et livgivende arbeidsmiljø 

Metoden bygger på selvorganisering og muligheten til å ta ansvar for det du brenner for 

Metoden er en måte å invitere til aktiv deltakelse og involvering. 

Metoden er en trening i å navigere og jobbe godt i stadig forandring 

Metoden kan raskt hjelpe en videre i arbeid med komplekse problemstillinger. 

Metoden kan brukes innenfor alle sektorer og problemstillinger som må løses i samspill med flere. 

Hvem kan melde seg på kurset? 

Kurset er for alle, uavhengig av sektor. Også for privat næringsliv og samfunnsengasjerte 

privatpersoner. Det avgjørende er at du vil utvikle deg som møteleder og effektiv møtedeltaker, og 

utforske hva samskapende møter og prosesser kan være i praksis.  Det passer både for ledere og 

medarbeidere, og vi anbefaler at minst to fra samme enhet tar kurset sammen. 

https://openspaceconsulting.com/
https://vimeo.com/742577398


Pris og påmelding: 

7.600 ,- Inkluderer kursbok, lunsj og forfriskninger, tilbud om oppfølging og støtte etter kurset. 

Det kan være mulig med redusert pris for deltakere som må dekke utgiftene privat. Meld behovet i 

påmelding. 

Påmelding her: Open Space kurs (alesund.kommune.no) så snart som mulig. Begrenset antall plasser. 

Bakgrunn og arrangør: 

The North West arbeider med regionalt bærekrafts-arbeid. Dette kurset har kommet i stand på 

bakgrunn av en to dagers konferanse om forebygging av utenforskap med bruk av Open Space  - 

metoden på The North West i april 2022, og etterarbeidet etter konferansen. Responsen var at vi 

trenger å ha gode møter på tvers som bygger nettverk og relasjoner mellom folk som står i 

komplekse utfordringer.  Et initiativ til videre arbeid er derfor å bygge kapasitet og utvikle ferdigheter 

hos mange i regionen vår til å arbeide med Open Space, som er en møteform som fremmer 

innenforskap og samtidig skaper resultater i alle typer komplekse problemstillinger. Metoden er 

nyttig i frivillig sektor, næringsliv, offentlig sektor og utdanning.  

En kjernegruppe med representanter fra Ålesund kommune, ALV – Møre og romsdal, Kirkens SOS, 

NAV, pensjonistforbundet, næringslivet  og The North West står bak dette kurstilbudet. 

Kjernegruppen ble dannet ut fra engasjement for tilbudet og vilje til å ta ansvar for å gjennomføre 

det. 

 

 

Se video  fra Utenfor – Innenfor på The North West april 2022. Eksempel på  arbeid i Open 

Space. 

https://vimeo.com/742577398  

 

 

For spørsmål og avklaringer, kontakt Hege Steinsland. hegste@alesund.kommune.no, 900 53 221 

https://skjema.alesund.kommune.no/skjema/ALE343/Open_Space_kurs
https://vimeo.com/742577398
mailto:hegste@alesund.kommune.no

