Open Space - möjligheter och utmaningar
En utbildning för dig som vill veta mer om Open Space Technology som metod
och filosofi. Du får lära dig hur du genomför ett Open Space, från första
planeringsmötet till det avslutande utvärderingsmötet. Du får också
reflektera över rollen som facilitator och uppdragsgivarens roll.
Varför Open Space Technology?
Open Space kallas ibland för en enda lång kafferast, där deltagarna får möjligt att prata med vem de vill
om det som intresserar och är viktigast för dem. Det kan också beskrivas som ett självorganiserat möte
där deltagarna själva sätter dagordningen, tar ansvar för det som engagerar dem och ser till att påverka
resultatet.
Open Space Technology (OST) är ett sätt att mötas regelbundet eller vid enstaka tillfällen för att
undersöka de utmaningar och frågor som en organisation eller grupp står inför. Anledningen att samlas i
ett Open Space kan vara behov av förändrings- och utvecklingsarbete eller för att utbyta erfarenheter och
samverka. OST gör det möjligt att behandla frågor som är komplexa och som kräver att många är
delaktiga. Därför är OST ett efterlängtat svar på samtidens behov av välförankrade beslut, effektiva möten
och en förändrad syn på ledarskap. Resultatet från ett Open Space är ibland överraskande och ofta
varaktigt, eftersom så många deltagit i processen.

Hur är utbildningen upplagd?
Denna tredagarsutbildning ger dig de kunskaper och den träning du behöver för att genomföra Open
Space, oavsett om du gör det på uppdrag av en organisation eller om du själv tar initiativet. Utbildningen
hålls i form av ett Open Space med gott om tid för reflektioner, frågor och med möjlighet att praktisera de
olika momenten. Vi kommer bl a ta upp följande frågor:
 Vad är Open Space Technology? Hur började det?
 När används Open Space Technology bäst? Vilka förutsättningar krävs?
 Hur görs ett Open Space, steg-för-steg?
 Vad behöver göras före och efter ett Open Space?
 Hur kan en inbjudan formuleras? Vilka ska bjudas in och vad får dem att komma?

Vilka är vi?
Pernilla Luttropp och Ulrika Eklund är båda erfarna utbildare och Open Space-användare. Båda har stor
erfarenhet av förändringsarbete i offentlig sektor och i ideella organisationer. Mer information finns på
www.pluttropp.se och www.ueklund.se

När och var?
Datum: Måndag 18 april 2016, kl 10:00 till ons 20 april kl 16:00
Plats: Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm
Kostnad: 10 500 kr exkl moms. Rabatter finns att få för privatpersoner och organisationer med små medel,
kontakta oss så löser vi det. Lunch och fika på för- och eftermiddagarna ingår.
Anmälan: Senast 27 januari via någon av e-postadresserna nedan
Frågor: Pernilla Luttropp pluttropp@tele2.se och Ulrika Eklund ulrika@ueklund.se

