Malmöakademin

Förändringsledare för Malmö
Oktober 2019 – februari 2020
Utbildningen vänder sig till förändringsledare som vill växla
upp sitt arbete för ett hållbart och rättvist Malmö. Våra
organisationer står inför stora omställningar. De kommande
20 åren väntas tydligt minskade resurser till välfärden
samtidigt som hållbarhetsutmaningarna kräver helt nya
lösningar, tjänster och produkter.
Under ett års tid har flera organisationer i Malmö samlats
för att lära om hur vi arbetar med förändring, innovation,
styrning och samarbete som ger effekt i en allt mer komplex
omvärld.
Bilder från förträffen Mötesplats medskapande

Malmöakademin för ihop lärdomar i ett program som vänder sig till deltagare från hela Malmö - från
alla sektorer. Programmets kärna är att lära tillsammans om hur olikheter kan bli en styrka, hur nya
resurser kan frigöras genom kunskapsallianser och samarbeten där allas röster bidrar. Målet med
Malmöakademin är att stärka deltagarnas kapacitet att leda förändringsinitiativ, att hantera
maktolikheter och spänningar och möjliggöra långsiktig förändring.
Programmet stödjer deltagarna att utveckla kapaciteter
för framtidens ledarskap:
• Att leda samverkan och arbeta medskapande.
Processledning, konkreta metoder och hur de
kombineras i design av längre processer.
• Självledarskap och personlig utveckling.
Förändring börjar med mig. Att göra mer skillnad,
använda nya arbetssätt kräver en utveckling av
mänskliga förmågor och förhållningssätt.
• Design och lärande arbetssätt
Att arbeta lärande och följsamt hjälper oss att hitta
lösningar när det inte finns enkla svar.
• Förändra system och leda i komplexitet
Större förändringar blir möjliga när många driver åt
samma håll. Vi utgår från kunskap om social
mobilisering, strukturer för självorganisering och
organisering i komplexa system.
Utbildningen är en processledd lärandeupplevelse som
bygger på deltagarnas utmaningar, resurser, initiativ och
ambitioner. En rad gäster med erfarenhet och expertis
från olika fält medverkar.
Ordinarie pris 9.000 kr. Anpassat pris. 7.500 kr.
Grupprabatt erbjuds. Vi kommer arbeta med sponsorer
för att möjliggöra för enskilda eller organisationer som
inte har utrymme att avsätta medel för att delta.
Mer information och anmälan: www.malmoakademin.se
Sista anmälningsdag 4 september

Praktisk information
Fem heldagsträffar oktober 2019 till
februari 2020.
Stort fokus på att lära genom att
göra. Deltagarna testar nya
förmågor och metoder i experiment
mellan träffarna.
Initiativverkstäder med möjlighet
att be om hjälp, bidra i någon
annans arbete, utforska frågor
tillsammans eller starta nya
samarbeten.
Valfria fördjupningstillfällen.
Träff för chefer med syfte att stödja
deltagarnas organisationer etablera
nya arbetssätt och verktyg.
Malmöakademin är en del av
initiativet Forward Malmö som
består av flertalet organisationer.
Den anordnas av Sensus
studieförbund, bland
samverkansparterna finns Malmö
ideella.

