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Invitation  
 
Med denne invitation til Fordybelsesforløb i Åben Dialog samler vi kollegaer fra nær og fjern til fælles 
fordybelse og fortsat bevægelse i og omkring Åben Dialog i foråret 2023.   
 
Fordybelsesforløbet er en del af Åben Dialog Læringscirkler, hvorfra vi tilbyder forskellige former for 
praksisnære læringsforløb, der forbinder sig til hinanden. Med intentionen om, at forstærke den enkeltes og 
den fælles faglige bundklang i Åben Dialog. 
 
Forløbet er målrettet peers, medarbejdere, ledere og enheder, der allerede er i gang og som ønsker at 
videreudvikle dialogisk og netværksorienteret praksis - i den praksisnære og organisatoriske kontekst.  
 
Temaet for forårets fordybelsesforløb er ’Vandringer og Vejskiller’, som vi rammesætter i samspil med 
toneangivende stemmer indenfor det dialogiske og netværksorienterede landskab:  
 

 
 
I forløbet inviterer vi til vandringer i naturen på kanten af Kaløvig. I håb om at vi kropsligt gør os erfaringer 

med at vandre og krydse veje i os selv og sammen. Undervejs bevæger vi os ind i forskellige former for 

reflekterende processer og samarbejdende praksisser, der inspirerer ind i det menneskelige imellem os - i 

bevægelser mellem udtryk og indtryk.  

 

Bengt Karlson inviterer ind i Tom Andersens arbejde med reflekterende processer 

og forskellige former for samarbejdende praksisser - i mødet mellem mennesker. 

  

Med afsæt i ordene ’Forandringer kender sin egen tid og sine egne veje’ fordyber 

vi os i de vandringer og vejskiller, der har vist sig betydningsfulde i livet. I processer 

hvor vi arbejder i lag med ordene forandring, sprog og samarbejde. I bevægelser 

mellem levede erfaringer, praksisnære oplevelser og i dialog med toneangivende 

stemmer i det dialogiske og netværksorienterede landskab.  

 

Foruden at samle Tom Andersens manuskripter til ’Vandringer og veiskiller’, er 

Bengt en toneangivende stemme indenfor recovery og rettighedsperspektivet i 

feltet. Og med denne bundklang betoner vi det, som blev Tom Andersens livsværk; 

berøring, deltagelse og fredarbejde i mødet mellem mennesker.  

 

Om sig selv skriver Bengt: ”Jeg heter Bengt Karlsson. Er fra verdens vakreste by, 

Bergen. Bor i Olso og arbeider ved Universitetet i Sørøst-Norge. Jeg er utdannet 

som psykiatrisk sygepleier og familieterapeut. Har for det aller meste arbeide med 

psykisk helse i ulike områder; praksisser, forskning og publisering”.  
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Forløbet rammesættes som dialogiske og netværksorienterede læreprocesser. Det vil sige, at vi arbejder 

aktivt med at bringe vores egne erfaringer og stemmer i spil i forskellige former for konkrete samtaler og 

samspil, ligesom vi fletter æstetiske input ind, der forstærker og forfiner de læreprocesser, vi er sammen om.  

 

Fordybelsesforløbet er sammensat af i alt 5 dage fordelt på 1 indledede dag i sammensatte læringsgrupper 
lokalt (før), 3 dages intensivt internat (under) samt 1 afsluttende dag i læringsgrupperne lokalt (efter):  

 

                     
                                                                                        
 

Fordybelsesløbet er et aktionslæringsforløb, der forudsætter en høj grad af involvering, aktion og refleksion 
fra såvel deltagere som ledelse. Foruden de i alt 5 dage forventes det, at der afsættes tid og rum til 
forberedelse. Herunder fordybelse i litteratur samt strukturerede refleksions- og skriveprocesser. Bemærk, 
at samspillet med udenlandske gæster foregår på norsk, hvorfor deltagerne forventes at kunne forstå norsk.  

Praktisk 

Forløbet er målrettet medarbejdere og ledere i Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune (20 
pladser) samt eksterne samarbejdspartnere (10 pladser), der som minimum har gennemført et forløb 
svarende til det 1. årige Åben Dialog Læringsforløb (svarende til i alt 15 dages seminarer / supervision).   

Fordybelsesforløbet udbydes fremadrettet som henholdsvis en forårssamling og en efterårssamling, hvor 
hver samling kan stå alene eller sammensættes til et 1. årigt sammenhængende fordybelsesforløb. 

 

 

 

 

Læringsdialoger

27., 29., el. 31. 
Marts 2023

I Nørre Alle, 
Aarhus  

Fordybelsesdage

8., 9. og 10.        
Maj 2023

På Kaløvig Center, 
Følle Strand  

Læringsdialoger

1. Juni                       
2023 

På Marselisborg 
Centret, Aarhus

Med udsigt til havet og himlen 

Vi glæder os til at tage imod 
kollegaer fra nær og fjern på:   

Kaløvig Center     
Præstekravevej 46, 8410 
Rønde.  

Samt i lokale rammer på Nørre 
Alle samt Marselisborgcentret i 
Aarhus Midtby.    

Pris  

Prisen for fordybelsesforløbet 
er kr. 8.000 per deltager, og    
inkluderer forløb, materialer 
samt ophold.  

 

Tilmelding  

Tilmeldingsfrist d. 4.11.2022.  

Tilmelding for deltagere sker på 
mail til Mie: miele@aarhus.dk   

 

Kontakt  

Mie Leer (miele@aarhus.dk) & 
Helle Vase (hevas@aarhus.dk)  

Og læs eventuelt mere på: 
www.aarhus.dk/aabendialog  
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