Salon Politikudvikling
Hesselet

Salon Politikudvikling
Salon Politikudvikling er en anderledes måde at
arbejde med faglighed på. Den er dit rum for
refleksion. Her får du en sjælden mulighed for faglig
udvikling i tæt samspil med en eksklusiv gruppe af
gode folk, der har politikudvikling til fælles.
Salonen er målrettet dig, der har organisationsudvikling, politikudvikling og strategi som en del af dit arbejde og ansvarsområde. Og
interessefelt, ikke mindst. Du har ambitioner om, at I skal være gode til
at tilpasse jer udviklingen i din organisation, men du er også opsat på,
at I skal mere end det: I skal være med til at skabe udviklingen.
Salonerne samler folk på tværs af områder og organisationstyper. Her
mødes politikudviklere fra stat, kommuner, regioner, civilsamfund og
den private sektor. Vi er fælles om fagligheden som politikudviklere,
men udfolder den i vidt forskellige sammenhænge. Det giver nye perspektiver, og det udfordrer den faglige kreativitet. Du får udvidet dit
netværk, personlig inspiration, faglig udvikling og nye indsigter.
Vi startede salonerne i 2009, og vi har altid afholdt dem på det inspirerende og atmosfærefyldte Hotel Hesselet ved Nyborg. De har ligget
stille i en tid, men efter opfordring har vi nu valgt at genoptage dem,
og vi afholder den første medio januar 2019.
Vi har derfor fornøjelsen af at indbyde en eksklusiv kreds, som arbejder med og brænder for politikudvikling og strategi, til at deltage i
vores saloner. Deltagerantallet er begrænset til 15 personer per salon,
og pladserne fordeles efter først til mølle-princippet.

Salon: I salonen er du både deltager og medvirkende. En salon er et rum til
dialog, oplæg og inspiration blandt en kreds af mennesker, som har et fælles
udgangspunkt og en interesse i at komme videre. I salonen er det samtaler,
synspunkter og idéer, der er i fokus.
Public Futures: Vi er fremtidsforskere med speciale i politik-, strategiog visionsudvikling. Vi er midt i vores tid og har en omfattende dansk og
international erfaring med politikudvikling fra arbejde med aktører i alle
sektorer. Vi er uafhængige af partipolitiske og økonomiske interesser. Du
kan se mere om vores tilgang og arbejde på www.publicfutures.dk

Det får du
Som deltager i Salon Politikudvikling får du nye indsigter, redskaber, kompetencer og relationer til glæde
og gavn for dig selv og din organisation.
-

Du kommer på forkant med de tendenser og dagsordener, som du kan
forvente at skulle arbejde med i de kommende år.
Du får opdateret og udbygget dit faglige fundament gennem afprøvning af konkrete redskaber til fremtidsorienteret politikudvikling
Du får mulighed for sparring på reelle arbejdsopgaver fra din hverdag.
Du får udvidet dit netværk blandt ambitiøse strategi- og politikudviklere på tværs af sektorer og områder.

Vi udvikler og afholder også skræddersyede saloner for enkeltaktører.
Det giver mulighed for at fokusere salonen efter aktørens dagsordener
og omverden. Vi har afholdt saloner for blandt andre Finansministeriet,
NCC, Ældre Sagen, Finansforbundet og Miljø- og Fødevareministeriet.
Kontakt Steen Svendsen på mobil +45 5219 2346 eller e-mail
ss@publicfutures.dk for at høre nærmere.

Program
Formiddag dag 1

Vi byder velkommen til salonen
Salonen tager form. Du præsenterer dig selv, dit arbejde og gerne
aktuelle udfordringer eller temaer fra din hverdag.
Politikudvikling – status og tendenser
Vi tager en debat om, hvor vi står i dag, hvor de nye impulser kommer fra, hvilke områder og aktører, der er i front, hvad der karakteriserer god strategi- og politikudvikling og hvilke udfordringer, der
går igen på tværs sektorer og områder.
Frokost & check ind
Eftermiddag dag 1

Fremtidens politiske dagsordener
Hvad vil præge de kommende års arbejde? Vi giver en række bud på
fremtidens dagsordener for politikudviklere og sammen kvalificerer
vi dem.

	
  
	
  
	
  

Politikudvikling – hvordan?
Hvordan gør man det i praksis? Konkrete redskaber og cases på
fremtidsorienteret og nytænkende politikudvikling.
Drinks & middag
Aften dag 1

En gæst og mere inspiration
En markant politikudvikler fra Danmark eller udlandet.
Formiddag dag 2

Tag dit arbejde med på salon – konkret sparring
På dag 2 er din egen politikudvikling i fokus. Her får du inspiration
til, hvordan du kommer videre med en konkret opgave, som du
arbejder med netop nu. Og du bidrager med sparring til andre deltagere. Du har en central rolle, og du får inspiration fra forskellige
metoder, aktører og perspektiver.
Vi slutter salonen med frokost

Hotel Hesselet
Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg
Tlf. +45 6531 3029, wwwwhesselet.dk
Datoer for salon
Den 16.-17. januar 2019
Info og tilmelding
Kontakt Steen Svendsen på e-mail ss@publicfutures.dk eller mobil
+45 5219 2346
Pris: DKK 11.900 ekskl. moms, inkl. overnatning, forplejning og
materiale. Faktureres ved tilmelding.
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