
 

Eva Stenby (Mej. Ing. 
/MBA): 

Ledelseskonsulent med stor 
ekspertise i ledelse, 
forandringsprocesser og 
facilitering   

 

Kan vi gøre de tunge processer  
lette og levende? 
 

Hvordan kan vi skabe opfølgningsprocesser, der skaber 
overraskende og virkningsfulde resultater? Hvordan kan vi skabe 
opfølgning, der er sjovt, spændende og energigivende, så  
• det er noget vi glæder os til? 
• vi har lyst til at fortælle andre om det? 
• det lever videre – helt af sig selv? 

 
Engagement Survey, Trivselsmåling og APV 

Behøver opfølgning at være så tungt? I Carlsen&E fornemmer vi, 
at både mennesker og virksomheder trækkes med action-lister og 
påduttede ansvarlige – og at nærmest ingenting sker uden 
opfølgning, opfølgning og atter opfølgning. 
 
Mandag, d. 27. april kl. 8-16.30 

Vi står overfor en udfordring, ingen endnu kender svar på – og så er 
OPEN SPACE den helt rigtige metode. Carlsen&E åbner rum for 
samtaler i små cirkler. Samtaler om de spørgsmål du, som deltager, 
er mest optaget af. Når mennesker virkelig taler sammen, finder vi 
altid en vej videre. 
 
Hvad er dine erfaringer? Hvilken opfølgningsproces er den mest 
givtige og samtidig den sjoveste proces, du har oplevet? Hvornår 
sker der noget ”af sig selv”? Hvad er de mest overraskende 
virkningsfulde resultater af en opfølgning, du har set? Hvad skal 
der til for, at du glæder dig til næste gang? 
 

 

 

 

Program for 27. april 2020 

Hvornår? 
- Kaffe, te og morgenmad fra kl 8.00 
- OPEN SPACE starter kl. 8.30 
- Lækker frokostbuffet ca. kl. 12 – 13 
- Eftermiddagskaffe/te og kagebord  
- Vi slutter kl. 16.30 

 
Hvor? 

- KolleKolle Konferencecenter 
- Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse 

 
Hvad koster det? 

- 3.000 DKK, hvis du deltager alene eller  
- 10.000 DKK / virksomhed med 4-5 pers. 

 
Senere i 2020 inviterer vi igen til 3 
OPEN SPACE workshops  

• Opfølgning på projekt- og strategiplaner 
• Implementering af nye it-systemer 
• Effektiveringsudbytte af LEAN-processer  

 
Følg med på  

http://carlsen-e.dk/ce16/arrangementer/ 
 

 

 

 

OPEN SPACE Technology 
En metode udviklet til at fremme åbenhed og 
kreativitet. Den selvorganiserende form betyder, 
at alle deltagere hele tiden arbejder med emner, 
de selv finder vigtige for det store overordnede 
spørgsmål. 

Når du har deltaget i den første workshop, får du 
en udførlig guide til at holde dine egne OPEN 
SPACE sessioner. Det er super enkelt – bare du 
husker regel nr. 1:  

”Get out of their way!” 

 

 

 

Lise Damkjær (Byg. Ing.) 

Proceskonsulent og 
spiludvikler med stor 
ekspertise i spørgsmål og 
samtaler. 

 

Jens Carlsen (Kem. Ing.) 

Ledelseskonsulent med 
stor ekspertise i ledelse, 
Supply Chain og 
effektivisering 

 

Tilmelding: e@carlsen-e.dk  
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