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Åben Dialog Læringsforløb 
 
Åben Dialog Læringsforløb er målrettet medarbejdere og ledere, der ønsker at udvikle Åben Dialog i den 
praksisnære indsats og organisatoriske kontekst. Forløbet er målrettet samarbejdspartnere i MSB i Aarhus 
Kommune samt samarbejdspartnere fra andre kommunale og regionale kontekster.  

Fokus 
 
Fokus i forløbet er, at udforske Dialogisk Praksis og udvikle Åben Dialog Netværkssamtaler i konkret praksis - 
i samspillet med borgere, netværk og samarbejdspartnere på tværs. Læringsmålene er, at:  

 

 

 

Form  
 
Læringsforløbet er et aktionslæringsforløb, hvor deltagernes aktioner og refleksioner i lokal praksis er en 
forudsætning for udvikling af Åben Dialog i den faglige og organisatoriske kontekst.  

Forløbet rammesættes ud fra principperne i Åben Dialog. Det vil sige, at deltagerne inviteres ind i en dialogisk, 
refleksiv og netværksorienteret proces, der stiller krav til deltageren og det organisatoriske netværk.  

Forståelsen af, at vi lærer Åben Dialog ved forstå mere om os selv, ved at være i samtaler og samspil med 
andre mennesker, er bærende i forløbet. I processerne inviterer vi deltagerne ind i udvalgte temaer og 
fordyber os i forskellige former for samtaler i små og større cirkler.  

Forløbet forudsætter, at deltagerne tager ansvar for at byde ind med fortællinger fra sit eget liv, og arbejder 
nænsomt med at lytte og respondere på de fortællinger, de andre bringer i spil. I en proces, der forstærker 
forståelser og kropslige oplevelser med betydningen af, at blive set og hørt i et dialogisk, reflekterende og 
flerstemmigt samspil.  

Deltageren - individuelt: 

Udvikler viden om Dialogisk Praksis 
og Åben Dialog Netværkssamtaler i 
forskellige kontekster. 

Forstærker forståelse for 
dialogiske, reflekterende og 
netværksorienterede processer i 
forskellige former for samtaler. 

Får greb om hvordan vi som 
samarbejdspartnere kan tage hånd 
om Åben Dialog Netværkssamtaler 
samtaler med borgere, netværk og 
samarbejdspartnere i praksis. 

Organisationen - relationelt:  

Afstemmer forhåbninger til 
udviklingen af Åben Dialog -
imellem strategi og praksis.

Understøtter forudsætninger for 
udvikling af Åben Dialog i den 
konkrete indsats og kontekst.

Griber muligheder for at skabe 
gensidige læreprocesser imellem 
borgere, netværk og samarbejds-
partnere på tværs. 
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Rammen for læringsforløbet er i alt 16 dage, der skabes i sammenhængende rum, bestående af i alt 5 
samlinger samt i alt 4 praksisnære læringsgruppedage fordelt over et års tid:  

 

                                                                                                                                                                                                   

 

 

Samlinger (i alt 12 dage fordelt på 5 samlinger på et år) 

På de 5 samlingerne udforsker vi udvalgte temaer, som vi rammesætter i forskellige former for dialogiske, 
reflekterende og flerstemmige processer. På samlingerne er vi optaget af, at skabe forbindelse imellem det 
filosofiske og praksisnære landskab i og omkring Åben Dialog, ligesom vi fletter inspiration fra æstetiske 
læreprocesser ind i det, vi er sammen om. Bemærk at deltagerens ledelse inviteres med på sidste samling.  

De første 3 samlinger afholdes som internat (2 overnatninger) på i alt 3 dage på Kaløvig. Vi mødes den første 
dag mødes kl. 8.30, og afslutter den sidste dag kl. 15. Bemærk, at vi arbejder sammen i dag- og aftentimerne.  

De sidste 2 samlinger afholdes som enkelte dage på Marselisborg. Vi mødes kl. 8.00 - 8.30 til fælles 
morgenkaffe, og arbejder sammen i tidsrummet 8.30 - 15.30.  

Læringsgrupper (i alt 4 dage på et år)  

På de 4 læringsgruppedage arbejder vi praksisnært med at udforske, hvordan vi kan oversætte og omsætte 
de bærende begreber og grundlæggende greb i og omkring Åben Dialog i konkret praksis. I processerne 
kommer vi tættere på den enkelte og gruppen, og kan udforske og understøtte bevægelser på vej mod en 
mere dialogisk og netværksorienteret tilgang i praksis. Med opmærksomhed på den enkelte og gruppens 
praksisnære kontekster.  

Læringsgrupperne sammensættes i udgangspunktet af 6 deltagere på tværs af kontekster. Til grupperne 
tilknyttes en vejleder, der stiller sig til rådighed for gruppen 3 ud af 4 læringsgruppedage.  

Læringsgrupperne koordinerer hvor de kan mødes lokalt på gruppens arbejdspladser, således at gruppen 
også får indblik i forskellige praksis-kontekster. Tidsrammen for læringsgruppedagene er kl. 8.30 - 15.00.  

 

Samling 1

Dialog       

D. 18. - 20. 
September2023

Kaløvig  

Samling 2

Respons 

D. 6. - 8.    
November 2023   

Kaløvig  

Samling 3

Netværk  

D. 15. - 17. 
Januar 2024  

Kaløvig

Samling 4

Praksis

D. 20. - 21. 
Marts 2024  

Marselisborg

Samling 5

Processer 

D. 28.             
Maj 2024   

Marselisborg

Læringsgruppe 1

Dialogiske 
processer 

D. 25. Oktober  
2023            
Lokalt 

Læringsgruppe 2

Refleksive 
processer 

D. 14. december 
2023             
Lokalt

Læringsgruppe 3

Polyfoniske 
processer

D. 29. februar 
2024             
Lokalt 

Læringsgruppe 4

Praksisnære 
fortællinger

D. 18. april      
2024             
Lokalt
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Litteratur, Refleksioner og Praksisfortælling.  
 
Deltagerne forventes at fordybe sig i den udvalgte litteratur (1.000 sider over et år), og bringe litteraturens 
stemmer ind i læreprocessen - som afsæt for nye refleksioner og indsigter på vej mod Åben Dialog i praksis.  
 
Imellem samlingerne arbejder deltagerne struktureret med refleksioner, i form af skriftlige refleksioner over 
temaer, processer og positioner i den enkeltes praksisnære læreproces. Ligesom deltagerne undervejs 
arbejder med video som læringsunderstøttende format.  
 
Afslutningsvist fordyber deltagerne sig i en afsluttende Praksisfortælling, der tager udgangspunkt i en konkret 
Åben Dialog Netværkssamtale. Her er refleksioner over processer og positioner i konkret praksis i forgrunden. 
 
Læringsforløbet gennemføres med bevis, såfremt den enkelte deltager opfylder deltagelseskrav på 80 % 
samlet set for samlinger, læringsgruppedage samt løbende refleksioner og afsluttende praksisfortælling. 

Forudsætninger  
 
Deltagernes praksisnære kontekst er i forgrunden i forløbet. Det vil sige, at vi i forløbet tilbyder national og 
international viden og erfaringer fra det dialogiske og netværksorienterede landskab, og fokuserer på, 
hvordan deltagerkredsen kan oversætte og omsætte dette i konkret praksis, kontekster og kulturer. 

Åben Dialog er en need-adapted approach, og det at lære Åben Dialog forstår vi som kontekstarbejde. 
Læreprocessen stiller derfor krav til deltagernes kompetencer og det organisatoriske netværks kapacitet ift. 
at oversætte og omsætte en dialogisk og netværksorienteret tilgang i praksis. Erfaringsbaseret kræver det 
procesforståelse, tolerance for usikkerhed samt tid. Af såvel den enkelte deltager såvel som ledelsen.  

Det forventes derfor, at ledelsen - i et tæt samspil med det faglige og organisatoriske netværk - tager ansvar 
for at afstemme forhåbninger og understøtte organisatoriske forudsætninger for udviklingen af Åben Dialog:  

 Forhåbninger til udviklingen af Dialogisk praksis og Åben Dialog Netværkssamtaler?  

 Forudsætninger i form af kompetencer - rammer og rum for praksisnær læring og support? 

 Forudsætninger i form af ledelse og organisering af indsatsen og den fælles faglige læreproces?   

Praktisk  

 

 
Pris  

Prisen for Åben Dialog 
Læringsforløb er kr. 18.000 for 
deltagere fra Aarhus Kommune.  

Prisen er inklusiv udgifter til 
forløb og ophold, og eksklusiv 
udgifter til litteratur.  

 

 

Tilmelding  

Tilmeldingsfrist d. 3. marts 2023 til: 

Tanja Høj  tah@aarhus.dk    

Bemærk, at pladserne fordeles ud fra 
antal fra forskellige kontekster samt i 
dialog med ledelsen om forhåbninger til 
og forudsætninger for forløbet.  

 

 

Kontakt  

I er velkomne til at kontakte Mie Leer 

(miele@aarhus.dk) & Helle Vase 

(hevas@aarhus.dk).   

Ønsker I at vide mere om Åben Dialog 

og Læringscirklerne så kig nærmere 

på: aarhus.dk/aabendialog 

 

 

Med udsigt til havet og himlen 
 
De første samlinger afholdes på Kaløvig 
Center, Præstekravevej 46, 9410 Rønde 
(kaløvigcenter.dk). 
 
Midt i byen 
 
De sidste samlinger afholdes på 
Marselisborgcentret, P.P. Ørums Gade 
11, 8000 Aarhus C. 
(marselisborgcentret.dk).  
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