
Et anderledes kursus om ledelse og bæredygtighed - udforsk dig selv som 
leder gennem den nyeste forskning i designtænkning, organisationsteori  
og oprindelige visdomstraditioner.

De globale udfordringer har aktualiseret behovet for nye gennemgribende forandringer af  
såvel virksomhedernes forretningsmodeller som den offentlige sektors ydelser. Det udfordrer 
de eksisterende ledelsesteorier og kalder på nye redskaber. Med kurset bliver du introduceret  
til designtænkning som ledelsesredskab i forhold for radikal transformation og får således et  
nyt perspektiv på din egen virksomhed og din rolle som leder. 

Det får du ud af kurset
• Indsigt i de nyeste teoretiske og metodiske tilgange til at arbejde med  

bæredygtig organisationsudvikling.
• Redskaber inden for designtænkning til at lede og forankre forandringsprocesser  

i din organisation.
• Introduktion til konkrete værktøjer inden for værdi-, kultur- og forandringsledelse  

med fokus på transformativt lederskab.
• Større refleksivt erfaringsrum gennem indsigter fra eksistentialisme og  

perspektiver fra oprindelige visdomstraditioner.
• Dybere selvindsigt i dit handlerum og ståsted som leder ift. at skabe  

transformativ forandring. 
• Større ansvarlighed ift. din virksomheds mulighedsrum for dybere forandring.

Hvem er kurset for?
 Kurset er målrettet ledere i private og offentlige virksomheder, der ønsker at arbejde 

strategisk med udvikling af deres organisationer i en mere bæredygtig retning og at  
styrke deres leder- og følgeskab til at gennemføre forandringerne.  

Undervisere
Ida Engholm, kursusleder - Professor ved Kunstakademiets Designskole, KADK  
Sune Kjems, kursusleder  - Designfacilitator og direktør, Via Design  
Steen Ruby, gæsteunderviser - Director og ledelsesrådgiver, Valcon Consulting   
Steen Hildebrandt, gæsteunderviser - Professor emeritus, Aarhus Universitet og  
adjungeret professor, CBS

 Om KADK Summer Academy
KADK har de seneste år sat ekstra fokus på bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål, og årets 
program har derfor særligt fokus på temaer, viden, analyser og konkrete metoder, der kan 
understøtte denne indsats. Alle kurserne afholdes på KADK’s campus på Holmen i 
København i uge 34, den 19.-23. august 2019.

 Yderligere information og tilmelding
Vær opmærksom på, at dette kursus ikke afholdes som et samlet femdages forløb i uge 34, 
men som et tredages kursus med to opfølgende dage i henholdsvis september og oktober: 
21.-23. august 2019, 20. september 2019, 25. oktober 2019. Alle dage kl. 9.00-16.30. 

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte   
KADK Efter- og videreuddannelse på update@kadk.dk eller tlf. 41 70 15 77.

Tilmeldingsfristen for kurset er den 31. maj 2019.
Læs mere om kurset og tilmeld dig på www.kadk.dk/summer-academy

Ida Engholm  / Kursusleder  
Professor i designhistorie og designteori 
ved Kunstakademiets Designskole, 
KADK.

Dato / 21.–23.08, 20.09 & 25.10 2019

Tid / 09.00–16.30

Pris / 20.000 kr. ekskl. moms

Sted / KADK
Philip de Langes Allé 10
1435 København K
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Design Thinking  
Executive  
– fra omstillingsparathed til  
radikal transformation

Sune Kjems / Kursusleder   
Designfacilitator, direktør i Via Design  
og bestyrelsesmedlem i Designrådet. 


