
 

Side 1 

  

 
 
DUFs nye konsUlentUDDannelse 
 
Vil du designe strategiske processer og skabe bæredygtige og langsigtede forandringer i din organisation? 
 
Er du projektleder eller organisationskonsulent og har du lyst til at udvide dine kompetencer indenfor 
ledelse og motivation af frivillige? 
 
Kunne du tænke dig mere viden om at navigere i komplekse, politiske organisationer der ledes og drives af 
frivillige? 
 
Vil du være endnu bedre til at facilitere meningsskabende - og ofte  
modstandsfyldte - processer? 
 
Hvis du kan svare ja til ovenstående så er DUFs nye konsulentuddannelse til ansatte i frivillige 
børne- og ungdomsorganisationer noget for dig. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Side 2 

Uddannelsen 
DUF’s konsulentuddannelse er et specialdesignet læringsforløb målrettet organisations- og 
udviklingskonsulenter samt projektledere i DUFs medlemsorganisationer. Denne uddannelse er en 
videreudvikling af uddannelsen til systemisk proceskonsulent som DUF tidligere har udbudt. 
Forløbet tager udgangspunkt i din organisatoriske hverdag, og består af 5 moduler over et ½ år. På 
uddannelsen vil du arbejde med konsulentrollen og dit eget personlige og professionelle lederskab. 
Vi vil koble dit lederskab med din organisations udvikling og drift. Du vil få større indsigt i 
hvordan magt, forandringsteori, uformel ledelse og politiske processer spiller sammen og hvilken 
effekt det har på din organisations og/eller foreningsudvikling. Du vil lære, hvordan du navigerer 
strategisk, taktisk og operationelt i politisk drevne organisationer og hvordan du håndterer små og 
store projekter i en dagligdag, hvor du kan have mange forskellige hatte på, med mange forskellige 
interessenter. Og frem for alt vil du få koblet din læring, din erfaring og din viden fra uddannelsen 
til din personlige rejse som konsulent og/eller ansat i en organisation/forening drevet og ledet af 
frivillige. 
 
 

Du får: 
● En større sikkerhed og fleksibilitet - dels i din position som konsulent, men også på gulvet som 
facilitator. 
 
● En større handle- og eksekveringskraft, fordi du løbende håndterer dine dilemmaer og opbygger 
større professionel kapacitet. 
 
● Større indsigt i strategisk procesledelse og rollen som projektleder. 
 
● Viden om og greb til ledelse i organisationer drevet af frivillige, og redskaber til at facilitere 
værdiskabende og vitale møder. 
 
● Viden om hvordan du navigerer i politiske organisationer og større bevidsthed om at håndtere 
formel og uformel magt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Side 3 

Opbygning 
Uddannelsen er designet i tæt samarbejde mellem DUF’s ansatte og Emerging. Emerging er et 
dansk/svensk konsulentnetværk, der bygger på samskabende og bæredygtige principper. Emerging 
består af nogle af Nordens bedste facilitatorer og undervisere.  
 
Uddannelsen er bygget op med DUF-tilgangen som praksisværktøj og fundament for dit virke som 
konsulent: Demokrati, Samfundsengagement, Myndiggørelse, Dialog, Mangfoldighed, Samfundet 
som klasseværelse og Fællesskab. Vi vil løbende arbejde med, hvordan du kan få dem sat endnu 
mere i spil i din hverdag og i din organisation. Teoretisk bygger uddannelsen på den systemiske og 
anerkendende tilgang.  
 
Uddannelsen er en blanding af teoriundervisning, praksisøvelser, opgaver i egen organisation, 
feedback fra undervisere og kolleger, supervision af seniorkonsulenter og personlig og 
organisatorisk udvikling gennem et afsluttende projekt. Uddannelsen omhandler den hverdag, du 
agerer i. Vi vil tage udgangspunkt i dine dilemmaer og gennem refleksive læringsprocesser skabe 
nye indsigter, mening og mod til at agere. Du vil under hele forløbet arbejde med en 
opgave/dilemma/case fra egen organisation. 
 
Mellem hvert modul vil der være øvelser og refleksioner, som vi følger op på i det efterfølgende 
modul. Du vil også mødes i din læringsgruppe undervejs. Der vil løbende være anbefalinger til 
litteratur og artikler, som teoretisk kan understøtte de enkelte moduler. 
 

Modul 1- Internat: 
Organisation, 

samfundsengagemen
t og demokrati 

-Introduktion til 
uddannelsen og 

hinanden 

-Livshistorier og 
demokratisk dannelse

-Demokrati, dialog 
og design af 

processer 

-Aktionslæring og 
egen case: Samfundet 

som klasseværelse 

Modul 2: Den frivillige 
organisation -

mynddiggørelse og 
mangfoldighed

-Rejsen fra frivillig til 
ansat: Positioner, 

sprogspil, 
myndiggørelse og 
refleksiv praksis

-Den bæredygtige 
organisation: Ledelse 

og motivation af 
frivillige

-Strategisk tænkning: 
Mangfoldighed som 

organisatorisk driver 

Modul 3: 
Kommunikation 

og magt

-Coaching, sprog 
og spørgeteknik 
som redskab til 

personlig, 
professionel og 
organisatorisk 

udvikling 

-Personlig 
gennemslagskraft 

og retoriske 
virkemidler til at 

styrke etos

Modul 4: Fremtidens 
forening og 
fællesskab 

-Foreningsudvikling: 
Demokrati, dialog og 

design af 
udviklingsprocesser 

-Innovation og nye 
organisationsformer i 

børne- og 
ungdomsorganisation
er i samarbejde med 

Center for 
Ungdomsforskning

-Projektledelse og 
forandringsprocesser

Modul 5: Ledelse

-Ledelse fra 
forskellige 
positioner

-Personligt 
lederskab og 

vision

-Magt og ledelse

-At bedrive ledelse 
i en politisk styret 

organisation 

-Konsulentrollen 
og strategisk 
procesledelse 



 

 

 

Side 4 

Om underviserne 
Emerging vil stå for undervisning og Alexandra B. Collin vil være gennemgående facilitator, mens 
Gry Guldberg og Frederik Fredslund-Andersen vil deltage løbende. Herudover inviteres ledere, 
konsulenter og eksperter fra civilsamfundsorganisationer ind undervejs, og deres navne vil blive 
offentligt gjort løbende. 
 
Om Gry Guldberg 
Gry Guldbergs spidskompetencer er facilitering, innovation og 
strategiudvikling. Hun er særligt optaget af dialogens væsen og har 
sammen med DUF afviklet projektet Dialogambassadørerne i Danmark, 
Jordan og Egypten de sidste 8 år. Gry Guldberg har i den private sektor 
arbejdet med ledere fra Novo Nordisk, COOP, Årstiderne, COWI, 
Rambøll, Accenture, Arkitema samt forskellige ministerier og 
kommuner – ligesom hun lige nu er hoveddesigner på en ambitiøs 
kulturforandring i Forbundshuset i 3F. Hun har en BA i spansk og 
retorik og er efterfølgende uddannet co-active coach og konfliktløser.  
 
Om Alexandra Benedicte Collin 
Alexandra B. Collin har mangeårig erfaring som underviser og 
facilitator. Hun har særligt arbejdet 
med lederskab og kommunikation i praksis og som konsulent. 
Alexandra har gennem de sidste 9 år været fast tilknyttet DUF’s 
ungdomslederkurser og samarbejder fast med Væksthusene på 
Sjælland omkring kommunikation, lederskab og udvikling hos 
iværksættere. Hun har en BA i kommunikation fra RUC og derudover 
uddannet co-active coach og proceskonsulent.  
 
Om Frederik Fredslund- Andersen 
Frederik Fredslund-Andersen er chef for foreningsudvikling i DUF – 
Dansk Ungdoms Fællesråd og har arbejdet med læring, uddannelse, 
foreningsudvikling og ledelse i ungdomsorganisationer andre NGO de 
seneste 10 år. Han er cand.mag i læring og forandringsprocesser, 
certificeret systemisk coach og tidl. chefkonsulent i Attractor/Rambøll 
og Mannaz, hvor han har faciliteret læringsprocesser og uddannet 
proceskonsulenter i flere år. Frederik er med som underviser på modul 2 
og 4 samt ansvarlig for introduktionen og afslutningen på uddannelsen.  
 
 
 
 



 

 

 

Side 5 

Praktisk 
 
• Modul 1: 23-24 maj, Internat på Emmaus i Haslev. 
Overnatning inkluderet. 
 
•Modul 2: 25-26 juni, På Holmen Spejdercenter, København 
Deltagere ordner selv overnatning. 
 
•Modul 3: 29 - 30 august, På Holmen Spejdercenter, København 
Deltagere ordner selv overnatning. 
 
•Modul 4: 2-3 oktober, På Globalhagen House, København 
Deltagere ordner selv overnatning. 
 
•Modul 5: 5-6 november, På Globalhagen House, København 
Deltagere ordner selv overnatning. 
 
Modulerne starter klokken 10:00 dag 1, og afsluttes klokken 16:00 dag 2. Undervisningen dag 1 
afsluttes klokken 17:00, på nær internatsamlingen, hvor vi også bruger aftenen.    
 
 
 
 
 
Prisen for den samlede uddannelsen er 9.500,- inkl. ophold og forplejning på modul 1 samt 
forplejning på resterende moduler. Prisen er eksklusive transport og bøger. Prisen for konsulenter, 
der ikke er ansat i DUF eller en af DUFs medlemsorganisationer er 20.000,-. 
  
Har du spørgsmål, så kontakt Guro Klausen, 60201426, gkl@duf.dk  
 
 
 


