


CHRISTINE SÆT SLIDE iND MED BORDE OG 

GRUPPEINDDELLING 

bordene skal have bogstaver og ikke numre. 

Så bord A,B, C etc. 



Godmorgen og velkommen 

Tag en dot/prik på, som ligger på bordene  (indikerer gruppeinddelingerne til det senere arbejde)



Morgensang



- at vække det globale lederskab i hver enkel chef/direktør og gøre 

dem motiverede til at omsætte verdensmålene i egen organisation 

- at gøre det håndgribeligt - hverdagsmål 

- at gøre verdensmålene til museernes - og skabe ejerskab og 

commitment - og give dem et musealt særpræg 



Program  

09.00-09.10 Velkommen og morgensang

09.10-09.35 Oplæg og introduktion til formiddagen: Fra Verdensmål til hverdagsmål

09.35-09.45 Lederens betydning for hverdagsmålene - rammesætning til involverende dialoger 

09.45-10.20 Konkretisering af verdensmålene i den lokale kontekst - Indsats for museet / værdiskabelse for museet 

10.20 - 10.45 Kaffepause 

10.45-11.20 Vi beriger hinanden med hverdagsmål

11.20-11.50 En ærlig strategisk dialog om verdens- og hverdagsmålene

11.50-12.35 At forestille sig fremtidens museum - at tage action i eget lederskab

12.35 Frokost   



Oplæg

Fra verdensmål til 

hverdagsmål 



Skriv et par noter undervejs i Mortens oplæg 

Hvad fænger mig som leder? 

Hvilke ideer får jeg til små let 

implementerbare tiltag på mit 
eget museum? 



Dialog med sideperson



Konkretisering af verdens målene 

fra en ledelsesposition



berigelse

inspiration

de mange perspektiver

involverende

faciliterende 

højt tempo/intensitet

disciplin og nærvær 



Hvem er Gry? 

Gry Guldberg er en erfaren (top)leder konsulent. Hun har megen erfaring i 

at mobilisere, designe og lede organisationer til transformation. Hendes 

særlige anerkendende blik er værdiskabende, når udfordringerne er store 

og modet synes forsvundet. Hun har en stærk organisations - og 

forretningsforståelse. Gry har selv været leder i Rambøll og Mannaz og 

rektor på Kaospiloterne ; ligesom hun er co-founder af Emerging - et 

kollektivt konsulentfællesskab.. 

Gry har mange års erfaringer med at lede og drive innovative processer i 

mindre og større virksomheder. Hun har en funderet og teoretisk tilgang til 

sit arbejde - og har altid arbejdet med undersøgende og udforskendende  

metoder. 

Supplerende uddannelse og kurser

● Verdensmål og designtænkning, KADK

● Evocative Leadership Mastery, Ehama Institute

● Konfliktmægling, Center for Konfliktløsning 

● Systemisk coaching v. Rambøll Management

Målrettede referencer 

● Biblioteket som litterært makerspace Roskilde Centralbibliotek 
og Orange Innovation 

● Læringsfacilitator, Medborgerskabsprojektet 
● Dialogambassadørerne, DUF & UM 
● Faglig sparring, strategisk udvikling og coaching,Haldor Topsøe
● Visions- og udviklingsproces Øresundskomiteen
● Sparring og strategisk innovation, Novo Nordisk 
● Politisk innovation og demokratiudvikling, Gentofte Kommune
● Forretnings- og organisationsudvikling, Frederiksberg Museerne
● Digital facilitering og dialogiske webinarer, Roskilde 

Centralbibliotek
● Facilitering af Designklynge, Regions Syddanmark
● Strategisk sparring, 3F i 2020, 3F
● Udvikling af masterforløb: Bæredygtig ledelse, KADK 
● Strategisk sparring, ROMU
● Transformativ metodeudvikling, Lokale - og Anlægsfonden



Hildebrandt: Bæredygtig global udvikling

Målenes og delmålenes implementering handler om ledelse og lederskab. Man 

kan kun lede, hvis man har noget at lede efter. Verdensmålene repræsenterer 

et nyt ledelsesfilosofisk og ledelsespraktisk indslag i en i øvrigt meget kaotisk 

verden. Verdensmålene er et nyt paradigme.

Fænomenet “at sætte mål” er dybt forbundet med det at være menneske. At 

sætte mål forudsætter en bevidsthed. Mål er udtryk for en konkretisering af den 

menneskelige bevidstheds forestilling om  en ændret fremtid. Mål forudsætter 

også en vilje. Mål og ledelse er to sider af samme sag. At arbejde bevidst på at 

nå eller opnå mål er ledelse. 

Ledelse er også at arbejde bevidst på at nå formulerede mål. 



Systemisk tænkning - wholistic 

Personligt lederskab 

Designtænkning som arbejdsmetode 

Ida Jepsen, Professor i Bæredygtig ledelse, KADK 



Du er af betydning



Something wants to be born, Vaclav Harvel 



Lad os komme i gang 

Rejs Jer og gå hen til den station, 

som passer til Jeres bordbogstav 

altså bord A til station A, 

bord B til station B etc. 



Lad os komme i gang 

Læs nu mål og 

delmål, som hænger 

på væggen

Udvælg ét delmål I vil 

arbejde med 

Delmålet vælges ud fra devisen: 

Hvor kan vi med mindst indsats skabe 
størst effekt? 

Hvad ville være det lettest for os at gøre 
på det lokale niveau? 

SLÅ PÅ KLOKKEN, NÅR I HAR UDVALGT 
JERES DELMÅL 



Tre konkretiseringer af delmålet: 

Tre nye forslag

I har udvalgt et delmål, kom nu med 3 konkrete og nye forslag til, 

hvordan det kunne se ud i praksis - helt konkret i Jeres institution- giv 

hvert forslag et navn og skriv det på en post its - små 

forandringer/forslag tæller også. 

Skriv et forslag på hver post it. 

Konkrete løsninger i egen institution 

Lokale initiativer eller projekter 

5



Gå sammen 2&2&2 i Jeres gruppe og tag 

en idè hver og gør følgende: 

Tag nu en dialog og sæt nu jeres ene 

forslag/idéer/post it ind i grafen på den 

grafiske skabelon. 

5





Tag en vurderende dialog og sæt post its ind i grafen  

Hvilken slags indsats ville det fordre 

af museet at arbejde med dette 

forslag ?

Hvad ville det kræve af ressourcer? 

(ikke kun økonomiske) (høj/lav)

Hvorfor er det højt/lavt?

Hvad ville ændre sig på 

museet hvis I gjorde dette? 

Hvad ville blive muligt? 

Hvad ville effekten være i 
museet?  (høj/lav) 



Del med de andre i gruppen, 

hvor I har placeret Jeres 

ide/forslag/ post it. 

Gry styrer tiden  

5



Pause 



En ærlig strategisk 

dialog 

om verdens- og 
hverdagsmålene 



En ærlig strategisk dialog i grupper af tre personer  

a. ærligt talt: Hvordan har du det 

som leder med at gøre 

Verdensmålene til 

hverdagsmål? 

a. Hvad er den faglige 

ledelsesudfordring?

a. Hvis du skulle tænke strategisk 

fra din ledelsesposition, hvordan 

ville du så starte arbejdet med 

verdensmålene? 
- se evt. Mortens model 

LEDER

Museet kan 
vise vejen
som first mover

Museet kan 
støtte andre 

Museet kan 
ændre på 
interne forhold



At forestille sig fremtidens museum 



Hvis dette museum er en realitet, hvem bliver du så til som leder? 

Hvad skal du kunne som leder, som du ikke kan nu?

Hvis du skulle blive meget konkret og gribe fat i én ting, ét verdensmål at begynde at arbejde med, hvad 
vil du så vælge? 



Udfyld nu verdensmålspostkort i stilhed med dig selv

Udfyld nu verdensmålspostkort i stilhed med dig selv
Beslut dig for, hvad du konkret vil arbejde videre med …….

DU ER AF BETYDNING 



Når du har skrevet dit postkort, går du nu i 

stilhed over og autoriserer dig selv

- giver dig selv et stempel på dit postkort 

- og stiller dig op til scenen og venter på at 

alle er færdige



Korte møder 



Hvad tager jeg mig med fra denne formiddag? 
Hvad var gaven? 
Hvad vil jeg gerne sige tak for?
Skriv en post its - sæt den på TAK og nyd din frokost 



Du er af betydning




