
 
 

Koblingskompetencer – kom og del din viden 

- invitation til workshop den 29. november kl. 10-15 
 

Fremfærd har undersøgt begrebet koblingskompetencer. Det er nyt som begreb, men ikke som praksis. 

Koblingskompetencer handler nemlig om den faglighed og det samarbejde, der hver eneste dag foregår 

ude på arbejdspladserne. Koblingskompetencer er faglighed tilsat det ”ekstra”, der bidrager positivt i 

opgaveløsningen, når forskellige faggruppers samlede kompetencer bringes i spil.  

På vegne af Fremfærd har forskere fra CARMA (Aalborg Universitet) og Antropologerne undersøgt begrebet 

ud fra to forskellige vinkler, nemlig den teoretiske og den praktiske.  

 

Om workshoppen  

Det er med stor glæde, at Fremfærd nu kan invitere til workshoppen ”Koblingskompetencer – next level”. 

Her vil vi sammen dykke ned i begrebets mange vinkler -  og du vil få rig lejlighed til at give dit bud på, 

hvordan det kan bruges fremover. Vi efterlyser bl.a. gode bud på: 

 Hvilke kompetencer er særligt vigtige, for at vi kan styrke koblingskompetencer hos både 

medarbejdere og ledere på arbejdspladserne? 

 Hvor lykkes vi allerede med koblingskompetencer i praksis, og hvor er de sværere at arbejde med? 

 Hvilke nye typer af relationer, rammer, strukturer og tværgående initiativer skal vandes og gødes, 

hvis koblingskompetencerne skal bringes endnu bedre i spil i hverdagen? 

Sammen med CARMA, Antropologerne, organisationer og uddannelsesinstitutioner inviteres du til at 

deltage i udviklingen og dialogen om koblings-kompetencer. Det eneste du skal bidrage med, er dit 

kendskab til hverdagens praksis. 

 

Program   

Der lægges på workshoppen stor vægt på at dele og udveksle den viden og de erfaringer, der er samlet i 

rummet. Det sker i en involverende og dialogisk form, hvor alle bidrager med viden, eksempler, ideer, 

mulige løsninger, scenarier eller ønsker for det videre arbejde med begrebet. 

 Formiddagen har fokus på kernevelfærd, med borgeren i centrum. Vi kortlægger virkelighedens 

kontaktflader, barrierer og muligheder. I dette arbejde benytter vi os af et mindmap værktøj, der 

samler og strukturerer de mange input, I kommer med. 

 Eftermiddagen handler især om struktur og rammer. Hvad kræver det af ledelse, organisering og 

kultur at få det fulde potentiale ud af koblingskompetencerne? Vi slutter dagen med at rette blikket 

mod fremtiden: Hvilke kompetencer kræver det af medarbejderne, hvis koblingskompetencer skal 

foldes ud på tværs af sektorer, fagligheder og arbejdspladskulturer?  

  



 
 
Tid, sted og tilmelding 

Workshoppen finder sted onsdag den 29. november kl. 10.00-15.00 hos FOA, Staunings Plads 1-3, 1790 

København V.  

Tilmelding sker hos jsbo@foa.dk eller idha@kl.dk  

Yderligere information 

Tag gerne fat i de to projektledere, hvis du har spørgsmål til projektet eller til dagens program: 

 Jeanette Bossen, FOA på mail: JSBO@foa.dk  

 Ida Hagemann, KL på mail: IDHA@kl.dk  

Om Fremfærdsprojektet 

Workshoppen er et led i fremfærdsprojektet ”Styrk fagligheden på tværs gennem kompetenceudvikling”. 

Fremfærd Bruger er initiativtager til projektet, som sidenhen er blevet medfinansieret af Fremfærd Borger, 

Fremfærd Ældre og Fremfærd Borgere med særlige behov. Workshoppen arrangeres i et samarbejde 

mellem projektlederne bag ”Styrk fagligheden på tværs gennem kompetenceudvikling” og Workz.  

Du kan læse mere om projektet på www.vpt.dk   
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