
Et samarbejde mellem Bæredygtig Ledelse • Theory U / Presencing Institute • SOL

Maj 2016 - Marts 2018
FINIKAS KRETA • NØRRE SNEDE & SKOVBAKKER DANMARK

Dette er det andet uddannelsesforløb i samarbejde med Arawana Hayashi og Otto Scharmer fra Presencing 
Institute i Boston. Efteruddannelsen går over to år, med mulighed for et 3. års specialemodul. Vi fortsætter 
således en sammenvævning og integration af Teori U og Bæredygtig Ledelse, denne gang yderligere suppleret 
med Peter Senge fra Society of Organizational Learning (SOL).
Både i Teori U og Bæredygtig Ledelse er der fokus på træning i de indre rum – repræsenteret ved bl.a. Social 
Presencing Theater og Gearskift – det handler om at fordybe den indre kapacitet, og om at skærpe den vilje-
styrede opmærksomhed – som en af forudsætningerne for en bæredygtig praksis. I dette arbejde vil vi sætte 
den blinde plet på dagsordenen: Hvorfra kommer beslutningerne og handlingerne? Og hvordan kan vi åbne 
det vanemæssige perspektiv – både personligt, relationelt og systemisk?
Vi tematiserer det paradigmeskifte, vi er midt i – peger på en mulig bevægelse fra velfærd, new public 
management og til et mere helhedsorienteret bæredygtigt samfundsperspektiv. Vi ser dette som et muligt 
skift til en systemisk eksistentialisme, hvor det personlige ansvar og medansvaret for fællesskabet er ét 
og det samme.AR
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“From ego-system awareness to eco-system awareness.”  Otto Scharmer  

Sustainable Co-Creation – practicing presencing
systemisk træning og kapacitetsopbygning i praksis

En to-årig tværfaglig efteruddannelse 



Fællesskaben – ansvar og medansvar
Dette træningsforløb over 2 år +1 år, vil tage udgangspunkt i 
ressourcer vi alle er bærere af. Vi vil forholde os til kroppens 
og sansesystemernes bagvedliggende kreative og informa-
tionsbærende kvaliteter – og arbejde med bæredygtighed 
som subjektive, intersubjektive og systemiske processer. Vi vil 
bygge videre på erfaringerne fra SUSco hold 1 – ideer, rammer 
og koncepter, der fremmer og støtter helhedsorienterede og 
tværfaglige praktikker. 
Efteruddannelsen har som udgangspunkt, at løsningen på 
kriserne starter med hver enkelt af os - at det er det enkelte 
medansvarlige og reflekterende menneske – leder, medar-
bejder, forbruger og borger – der handler ud fra sit hjerte, 
og ikke blot ud fra en kortsigtet og rationel tænkning – som 
er det afgørende for forståelsen og gennemførelsen af de 
både ønskelige og nødvendige forandringer. 
Fremtidens løsninger begynder inde i mennesker, – under 
forudsætning af, at vi vil turde både se og mærke. At arbejde 
med ændringer kræver nye tanker, ændrede holdninger og 
sociale forståelser, samt andre ledelses- og samarbejds-
former. Og vi påstår, at der er løsninger, at der er veje – og 
hvis vi vil – kan vi finde disse veje og vælge dem.
For at kunne lede andre skal man kunne lede sig selv. Det 
vil sige, at man skal have et indre kompas, der er en essens af 
akkumulerede erfaringer, værdier og en deraf afledt retnings-
sans. Et af de vigtigste spørgsmål i en foranderlig verden 
er, hvordan vi bliver mere nærværende og samtidig bedre 
til både at lære af og lytte til fortidens erfaringer og åbne til 
fremtidens kreative potentiale.

Fra indhold – til struktur – til nærvær – til dybdeforandring

Heldigvis begynder flere og flere at fornemme, at de 
stadig flere bæredygtighedskriser hænger sammen – 
at de er symptomer på et overordnet globalt system, 
der er ude af balance. Så snart folk forstår dette, vil 
deres syn på problemerne ændre sig. De begynder at 
få øje på de ekstraordinære muligheder for innova-
tion der kan opstå når vi opgiver vores frygtbaserede 
reaktive mentalitet. De begynder at fatte at de 
store problemer vi står overfor ikke er et resultat af 
uheldige omstændigheder eller nogle få menneskers 
grådighed. Det er et resultat af en måde at tænke på, 
hvis tid er omme.                                      Peter Senge 

Den nødvendige forandring
Den nødvendige forandring består i, at respekt for liv og 
livsprocesser bliver den overordnede dagsorden, som vil 
medvirke til at skabe et stadig mere bæredygtigt samfund. 
I dette ligger bl.a., at vi skal blive bedre til at lytte til livs-
processernes signaler og informationer. 
På dette kursus vil vi tematisere kerneværdier i et økologisk 
bæredygtigt globalt samfund – bringe den økologiske ver-
densborger i fokus i en eksistentiel spænding mellem 
det personlige ansvar og medansvaret for fællesskabet. 
Hvad er det der er det mest værdifulde for mig i mit liv? og 
hvad er det vigtigt at være omhyggelig med i fællesskabet, i 
naturen, på kloden ??

I think it is now time for social scientists to step out of the shadow and to establish an advanced social 
sciences methodology that integrates science (third-person view) social transformation (second-person 
view) and the evolution of self (first-person view) into a coherent framework of consciousness-based action 
research.                                                                                   Otto Scharmer    

Resiliens og bæredygtighed
Resiliens er et økosystems kapacitet til at kunne håndtere for-
styrrelser og kraftige udfordringer således at det ikke bryder 
ned til et mere kaotisk og kvalitativt andet niveau. Et resilient 
humant system kan udholde turbolens og rystelser og kan 
regenerere sig selv efterfølgende. Resiliens bruges i psykolo-
gi og social økologi til at kortlægge nogle af de naturlige 
markører for tilpasning, forandring og dermed robusthed. Det 
handler om at genopdage evnen til at leve livet i dialog med 
udfordringer – at kunne arbejde med indre og ydre sårbar-
hed og modstand – elementer i kultiveringen af robusthed 
og resiliens.



Koncept & Program
Efteruddannelsen består af 2 moduler der forløber over 2 år, 
med mulighed for et tredje år -et special-modul med eksamen. 
Hvert år mødes vi 4-5 gange (19-21 dage pr. år). Vi starter med 
en uges læringsrejse i smukke omgivelser i Finikas, på Kretas 
sydkyst. 
Teori U og Bæredygtig Ledelse formidles gennem teori og 
praksis. Vi veksler mellem fælles undervisning, gruppedialo-
ger og individuel fordybelse, i en dynamik mellem oplæg, in-
dre øvelser, kropsarbejde og dialogiske processer. Der ind-
går litteraturstudier, træningsprogram og prototyper mellem 
samlingerne både individuelt og i mindre grupper.

Basistræning  – modul 1 & 2 (to år) 
Det første år fokuserer på den overordnede ramme og på 
de indre strukturer og arbejdet med åbent sind, åbent hjerte 
og åben vilje. Det andet års kerneprocesser handler om den 
kollektive sociale intelligens og sam-skabelse.

Speciale – modul 3 (et år)
Dette tredje modul over et år, handler om at arbejde med 
konkrete prototyper med udgangspunkt i fem kerneom-
råder; sundhed & omsorg, organisation & samfund, viden-
skab & uddannelse, handel & produktion, kunst & kreativitet.

1. ÅR
maj 2016 – mar 2017

2. ÅR
maj 2017– mar 2018

3. ÅR
aug 2018 – maj 2019

BASIS
modul 1

BASIS
modul 2

SPECIALE
modul 3

4 dage Nørre Snede 
21. – 25. maj 2016

4 dage Nørre Snede 
15. – 18. maj 2017

6 dage Landro
4. – 9. aug 2018

7 dage Kreta 
03.-10. sept 2016

6 dage Landro
5. – 10. aug  2017

4 dage Nørre Snede 
5. – 8. nov 2018

4 dage Nørre Snede 
18. – 21. nov 2016

4 dage Nørre Snede 
6. – 9. nov 2017

4 dage Nørre Snede 
4. – 7. feb 2019

4 dage Nørre Snede 
27. feb – 2. marts 

2017

4 dage Nørre Snede 
5. – 8. mar 2018

4 dage Nørre Snede 
20. – 23. maj 2019

Procestræning 
Vi vil arbejde med procestilgange fra både Teori U og Bære-
dygtig Ledelse – træning på mange niveauer. Der vil indgå 
elementer fra en række tværfaglige områder – ledelse, bi-
ologi, psykologi, neuro-fænomenologi, sociologi, mv. – alle 
områder som belyser aspekter ved bæredygtige organisa-
tionsprocesser. 

Menneske-system processer
Menneskesindets processer er som udgangspunkt automa-
tiske og selvorganiserende – den tavse viden. Denne implicitte 
proces kan gøres til genstand for refleksion. Både den tavse 
viden og den bevidste handling har ”blinde pletter” i sig. Vi vil 
undersøge de dybere lag i det indre eksistentielle rum, der 
åbner bag om sindets processer i retning af erkendelsens 
“blinde plet“. 
I denne proces kan det være hjælpsomt at knytte an til men-
neskets ”ikke-tillærte” ressourcer, beskrevet af Jes Bertelsen 
som de fem flowporte i 5-kanten: krop, åndedræt, hjerte, 
bevidsthed og kreativitet. 
Med dette som afsæt ser vi på det moderne samfunds pro-
cesser i fem hovedområder – centrale strukturer og organi-
sationsformer; samfundets hjerte, krop, åndedræt, kreativ-
itet og bevidsthed. Disse fem adskilte områder eller søjler, 
vil vi gøre til genstand for undersøgelse – og søge at ”åbne 
sprækker” indenfor det enkelte område og at tematisere 
tværfaglige og helhedsorienterede muligheder. Hensigten 
er at udvikle prototyper på ”øko”-strukturer og at beskrive 
fællesskabs- og organisationsmodeller, der i højere grad er 
bærere af helhedens røde tråd.  

Levende systemer er bæredygtige, når de er i balance. 
Justering og balance sker gennem feedback fra de indre 
strukturer, fra omgivelserne og miljøet.

Steen Hildebrandt & Michael Stubberup  



Undervisere & Facilitatorer
Faste undervisere: Arawana Hayashi, Steen Hildebrandt, Michael Stubberup og enkelte oplæg af Otto Scharmer og Peter 
Senge (direkte video-overføring). Arawana, Otto og Peter underviser på engelsk.
Gæste undervisere: Gennem hele uddannelsesforløbet, i tilknytning til de fem kerneområderne, inddrages en række 
ressourcepersoner som gæsteundervisere. Disse vil bidrage og deltage i forhold til den måde arbejdet i studiegrupperne 
udfolder sig på, både i forhold til de individuelle og kollektive processer.

Målgruppe 
Forløbet er for deltagere, som har interesse for eller har erfaring med udviklings- og ledelsesprocesser i offentlige insti-
tutioner eller private virksomheder. Det er en fordel, hvis du tidligere har deltaget i forløb eller enkeltstående kurser/
seminarer med Bæredygtig Ledelse og/eller Presencing Institute. 
Det forudsættes at deltagerne er indstillede på at dele personlige tanker, følelser og refleksioner med de øvrige deltagere, 
og at indgå i en forpligtende studiegruppe. En forudsætning for at deltage i forløbet, er at man under forløbet kan om-
sætte og afprøve aspekter af uddannelsen i relevante arbejdsmæssige kontekster. Der lægges vægt på, at deltagerne 
er selvansvarlige over for både de erfaringer, de har med, og som de måtte få undervejs. 
Det er en forudsætning at have læst Bæredygtig Ledelse - ledelse med hjertet og Introduktion til Teori U af Steen Hildebrandt 
og Michael Stubberup, samt Leading from the emerging future” af Otto Scharmer og Katrin Kaufer.

INFO & ansøgning
For yderligere information og spørgsmål om uddannelsen, kontakt Michael Stubberup på telefon 23960077 eller på mail: 
michael@synergaia.dk
Ansøgning til at deltage i efteruddannelsen sker ved at sende en mail til michael@synergaia.dk. Vi beder alle ansøgere 
om kort at beskrive motivation til at deltage, faglig baggrund og praksifelt. 
Efteruddannelsen koster dkr. 28.500 eks. moms pr. år. Beløbet inkluderer al undervisning, træning og supervision. 
Rejseomkostninger, kost og logi er ikke inkluderet. Som del af uddannelsen skal der medregnes ekstra udgifter til pro-
cesmaterialer, litteratur, mv. 
Ved tilmelding betales et depositum på dkr.15.000. Derefter betales de årlige rater inden 1. august det pågældende år.

WWW.sustainablecocreation.org
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Bæredygtig Ledelse WWW.SUSTAINABLELEADERSHIP.DK
STEEN HILDEBRANDT Ph.D., og professor ved Institut for Ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. 
Forfatter til bøger, artikler og kronikker om ledelse og samfundsforhold. Medlem af flere bestyrelser.
MICHAEL STUBBERUP cand mag, forfatter, grundlægger for SYNerGAIA. Medlem af en række bestyrelser, bl.a. 
Fonden Vækstcenteret i Nørre Snede. Siden 2001 medstifter af Bæredygtig Ledelse sammen med Steen Hildebrandt.

Presencing Institute WWW.PRESENCING.COM
ARAWANA HAYASHI er uddannet i klassisk japansk dans og er meditationslærer i Shambala organisationen. 
Medstifter af the Presencing Institute, udvikler af Social Presencing Theater og underviser på Foundation Course. 
OTTO SCHARMER Ph.D. Senior underviser ved M.I.T. og stifter af Presencing Institute. Han er forfatter til en række 
bøger og artikler, og en anerkendt facilitator inden feltet lærende organisationer og Teori U.

Society og Organizational Learning (SOL) WWW.SOLONLINE.ORG
PETER SENGE er seniorforsker ved MIT i Boston, grundlægger og bestyrelsesformand for Society of Organizational 
learning SOL. Forfatter til bøger, artikler og kronikker om ledelse og samfundsforhold.

The paradigm shift in science, at its deepest level, involves a perceptual shift from physics to the life sciences.                                   
     

                   Capra & Luisi  


