
I denne pjece får du en introduktion til, hvad 
aktionslæring er. Du bliver også klar over, hvordan 
du kommer til at arbejde med aktionslæring i 
A/S bestyrelsesuddannelsen. 

AktIonSlærIng I beStyrelSeSArbejDet 
– hvorfor? 
Aktionslæring giver dig som medarbejdervalgt en 
mulighed for at indgå i et spændende læringsforløb, 
der kvalificerer dig i bestyrelsesarbejdet.

Aktionslæring giver dig redskaber til at observere, 
fokusere og reflektere over problemer, udfordringer 
og muligheder i bestyrelsesarbejdet. Din praksis 
styrer kompetenceudviklingen, og du kommer til at 
arbejde med det, der optager dig allermest.

Aktionslæring i bestyrelsesarbejdet - fordi:

•  Du udvikler kompetencer til at møde dine ud-
fordringer i bestyrelsesarbejdet

•  Du udvikler din praksis i bestyrelsesarbejdet
•  Du får større gennemslagskraft i dit bestyrels-

esarbejde
•  Du bliver rustet til at eksperimentere med og 

udforske dit bestyrelsesarbejde 

vil du høre mere om aktionslæring, kan du kontakte
Center for arbejdsliv & læring på www.cefal.dk 
eller telefon 49 28 09 00.

vil du vide mere om aktionslæring, så læs: 
“Aktionslæring: viden og perspektiver i 
fagbevægelsen - survey over litteraturstudie” 
Ambios 2009 for fiU

Denne pjece er udarbejdet i samarbejde 
med Ambios

Center for arbejdsliv & læring - Lo-skolen

gl. hellebækvej 70

3000 helsingør

T  49 28 09 00

F  49 21 65 66

M  kursus@cefal.dk

www.cefal.dk

aktionslæring i 
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De medarbejdervalgte bestyrrelsesmedlemmers 
praksis bringes i spil
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Uffe, Inger og Kurt er alle medarbejdervalgte 
A/S bestyrelsesmedlemmer og i gang med 
aktionslæringsforløb – dem kommer du til at 
læse mere om. 

Som medarbejdervalgt A/S bestyrelses-
medlem har du mange roller og opgaver og en 
spændende udfordring i at leve op til kravene 
til bestyrelsesarbejdet – både som repræsen-
tant for virksomheden og som medarbe-
jdernes repræsentant.  

I foråret 2009 lavede FIU’s Udviklingsenhed 
en undersøgelse af de krav og udfordringer, 
som A/S bestyrelsesmedlemmerne oplever 
i deres daglige bestyrelsesarbejde. Under-
søgelsen viste, at de medarbejdervalgte 
bestyrelsesmedlemmer har behov for faktuel 
viden om f.eks. regnskab, selskabslovgivning, 
corporate governance, CSR og globalisering. 
Samtidig viste undersøgelsen også et behov 
for bedre gennemslagskraft, mere mod til at 
stå frem og et stærkt ’direktionssprog’. 

Når du nu skal i gang med at arbejde med ak-
tionslæring i bestyrelsesarbejdet sker det ved 
netop at koble de faglige bestyrelsesemner 
sammen med dine individuelle udfordringer. 

Du kommer i uddannelsen til at undersøge 
din praksis nærmere. Ved at arbejde med ak-
tionslæring bliver du klogere på din bestyrels-
espraksis ved at undersøge og samtidige 
eksperimentere med den.  

Aktionslæring i bestyrelsesarbejdet gør dig 
klogere og mere handlekraftig ved, at du 
iværksætter aktioner i dit bestyrelsesarbejde, 
iagttager hvad der sker og dernæst reflek-
terer over betydningen af aktionerne sammen 
med en AL-gruppe og en AL-konsulent. Du 
kan stadig få masser af faktuel viden og teori 
med. Men først og fremmest er det dine 
udfordringer i bestyrelsesarbejdet, der er 
udgangspunktet for aktionslæringsforløbet. 

Aktionslæring i bestyrelsesarbejdet 

uffe

inger

kurt nygaard

BøRSNoteRet MetALVAReFABRIK I SæBy 

aktionslæringsforløb 
Uffe oplever, at bestyrelsesarbejdet styres 
100% af de valgte fra generalforsamlingen – 
og at hele virksomhedens liv og problemer 
fylder for lidt i bestyrelsesarbejdet. 

Uffe vil gerne ha’ de medarbejdervalgte – og 
sig selv – mere på banen i bestyrelsen. 

BøRSNoteRet KeMISK VIRKSoMheD I StøVRINg 

aktionslæringsforløb 
I Ingers virksomhed er man bekymret for 
virksomhedens image – det betyder meget 
for aktiekursen! 

Inger – og nogle af klubberne på virk-
somheden – ønsker at sætte fokus på CSR 
og samtidig arbejde med at skabe attraktive 
arbejdspladser. 

FoNDSejet MeDICINALVIRKSoMheD VeD RoSKILDe 

aktionslæringsforløb 
Kurts virksomhed har fabrikker og afdelinger 
i 11 forskellige lande. Kurt er i tvivl om, 
hvorvidt/hvordan han kan repræsentere 
medarbejderne i de forskellige lande. 

Kurt vil gerne gøre noget ved denne udfordring, 
men ved ikke, hvordan det skal gribes an.
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INDhoLD

“Aktionslæring 
er mere end 

et almindeligt 
kursusforløb. 

Aktionslæring er 
en måde at skabe 

vedblivende 
faglighed og 
handling på.”



4 5

når læringen flytter ud på arbejdspladsen – 
filosofien bag Al (1 side) 
Du bliver ikke verdensmester i bestyrels-
esarbejde ved at sidde på skolebænken. Du 
kan få tanker, viden og ændrede opfattelser 
igennem undervisning. men din reelle læring 
indtræder først, når du handler, afprøver og i 
praksis gør tingene anderledes i dit bestyrels-
esarbejde. 

DU lærer veD At UnDerSøge 
og ænDre DIn prAkSIS
filosofien bag denne A/S bestyrelsesuddan-
nelse er netop, at du skal handle, eksperi-
mentere og lave aktioner – fordi du lærer ved 
at ændre din bestyrelsespraksis. I aktion-
slæring er der ingen lærer, ikke noget pensum 
og ingen sandheder om, hvad du skal gøre for 
at få bestyrelsesarbejdet til at blive bedre. 

I grundforløbet for A/S og ApS bestyrelser 
er du blevet uddannet i en lang række 
grundlæggende og mere faktuelle bestyrels-
esfaglige områder. når du arbejder med 
aktionslæring, er omdrejningspunktet dét, 
der foregår i dit bestyrelsesarbejde, og de 
konkrete udfordringer i din virksomhed. 

beStyrelSeSfAglIgheDen på bAnen
når læringen flytter ud på arbejdspladsen, 
betyder det, at motivationen kommer i top, 
og at der bliver meget kort fra ord til handling. 
men det betyder ikke nødvendigvis, at det 
bliver nemt at ændre din bestyrelsespraksis. 
når du arbejder med aktionslæring kommer 
du til at bringe dig selv, din rolle og dine 
vaner i bestyrelsesarbejdet i spil. Det, du 
gennem aktionslæringen ønsker at lave om, 

fordelen ved aktionslæring er, at der ikke er 
langt fra refleksion til handling.

I Danmark er aktionslæring et ret nyt begreb. 
når aktionslæring har vundet udbredelse 
hænger det sammen med, at der i de senere 
år har været lagt vægt på læring på jobbet. 

Den grundlæggende antagelse i aktion-
slæring er, at du som A/S bestyrelsesmedlem 
i højere grad bliver bevidst om, hvad det 
er, du gør. Det sker ved at sætte ord på din 
bestyrelsespraksis. herved bliver du dels 
bevidst om, hvad du i sidste ende kan udvikle 
bestyrelsesarbejdet til, dels får du styrket din 
bestyrelsespraksis og identitet - og dermed 
får du større gennemslagskraft i forhold til 
omgivelserne.
 
Aktionslæring består af fem faser – faserne 
gennemgås senere i pjecen. Arbejdet med 
aktionslæring tager afsæt i formuleringen af 
en konkret forundring – den finder du ved at 
finde frem til centrale ting, som du undrer dig 
over i dit bestyrelsesarbejde. 

forundringen (eller problemstillingen) hjælper 
dig til at fokusere på et enkelt forhold frem 
for at forsøge at indfange det hele på én 
gang. 

på baggrund at forundringen formulerer du et 
spørgsmål, som handler om, hvad du gerne vil 
blive klogere på i din bestyrelsespraksis. 

Dernæst gennemfører du små eksperimenter 
(aktioner), der kan være med til at gøre dig 
klogere på din forundring. 

skal komme indefra. først da kan du sætte 
aktioner og handlinger i gang. 

mASSer Af Støtte og værktøjer 
UnDervejS 
Undervejs i dit aktionslæringsforløb får du 
masser af støtte i din aktionslæring. fire 
gange mødes du med din Al-gruppe og 
din Al-konsulent. Undervejs får du også en 
lang række redskaber, der understøtter din 
aktionslæring: skemaer, logbøger etc og en 
Al-konsulent, der vil hjælpe dig videre, sparre 
med dig og udfordre dig. 

fAktUelle fAglIge emner StADIg 
CentrAle
I aktionslæringen kan du også komme til at 
arbejde med mere faktuel viden. I Al-gruppen 
kan I f.eks. ønske oplæg på et særligt fagligt 
område. Samtidig vil du på Al-
møderne blive klogere på, 
hvilken faktuel viden du 
mangler, og dermed 
selv blive i stand til 
i højere grad at ind-
hente den fornødne 
faktuelle viden.

refleksionen er knyttet til handlingen og det 
er vigtigt, at du reflekterer over de erfaringer, 
som du gør dig undervejs. Som støtte til 
refleksionerne har du både logbøger, Al-
gruppen og din Al-konsulent til at bistå dig. 

Aktionsforskning handler om: 
•  at arbejde ud fra problemstillinger, der 

vedrører den daglige praksis
•  at eksperimentere med praksis og iværk-

sætte aktioner 
•  at iagttage, reflektere og handle ud fra de 

erfaringer, Al-forløbet giver

Aktionslæring laves altid sammen med andre, 
men du kan sagtens arbejde med aktioner og 
forundringer alene. Du skal dog altid have en 
Al-gruppe og en Al-konsulent til at sparre 
med og evt. også blive vejledt af.

værktøj

vejledning og oversigtsskema over det 
samlede aktionslæringsforløb udleveres af 
din Al-konsulent  

værktøj

vejledning og logbog til Al-forløb og individu-
elle refleksioner udleveres af din Al-konsulent  

når læringen flytter ud på 
arbejdspladsen - filosofien bag Al

Introduktion til aktionslæring?
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Flere handlemuligheder - Større 

SelvindSigt på baggrund aF erFaringer

bedre rolle-ForStåelSe

- Større bevidsthed om egne kvaliteter 
- bedre kommunikation med baglandet 

netværket gi’r Styrket videnSgrundlag 

- nye sparringspartnere til det daglige bestyrelsesarbejde
- klarhed om, hvor jeg kan finde faglig viden
- bedre tilgang til faglige eksperter 

bedre indFlydelSe i beStyrelSen

- Større lydhørhed overfor medarbejdervalgte 
- b-side og virksomhedspraksis fylder mere 

beStyrelSeSFaglige ekSperimenter 

- eksperimenter og aktioner er afprøvet og fortsætter
- opnår et mere lærende bestyrelsesarbejde 

bedre gennemSlagSkraFt 

- Større bevidsthed om egne kvaliteter i bestyrelsesarbejdet
- aktionerne skaber erfaringer og øger modet
- tør stille flere spørgsmål 

Styrket direktionS- og beStyrelSeSSprog 

- mere udforskende sprog 
- Sproget på b-siden bliver en del af bestyrelsessproget 
- bedre forståelse for ledelsessproget

“Forandringer i beStyrelSeSarbejdet/

på arbejdSpladSen” med aktioner 

- Bedre faktuel faglig viden
- Styrket faglighed skaber handlekraft

A
ktio

n
er

Aktioner
Udvikling af A/S bestyrelses-
medlemmernes faglighed

Aktioner

A
kt

io
n

er
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uffe

Prøv dig selv af - aktioner i dit bestyrelsesarbejde

inger

kurt nygaard

familieejet metalvarefabrik i Sæby 

Hovedtema
Gennemslagskraft i bestyrelsesarbejdet

aktion: På baggrund af Uffes forundring iværk-
sætter han to aktioner: 
1. undersøgende aktion: find et idol og se, 
hvad han/hun gør. Uffe synes, at en af de andre i 
al-gruppen har god gennemslagskraft, og aftaler 
at tage med til vedkommendes bestyrelsesmøde 
for at se, hvordan hendes/hans kvaliteter prak-
tiseres. 

2. aktion: gå på! Da der ikke er noget bestyrels-
esmøde inden næste al-møde, bruger Uffe et 
stort anlagt personalemøde, hvor han udfordrer 
sig selv med at holde oplæg.

børSnoteret kemiSk virkSomheD i StøvrinG 

Hovedtema: CSr/attraktive arbejdspladser 

1. aktion: Læs, snak og bliv klogere: inger 
aftaler at gå ’i lære’ hos den CSr-ansvarlige 
for at finde frem til, hvad der ligger i CSr-
begrebet. inger læser nogle artikler og holder 
to møder med den CSr-ansvarlige.

2. aktion: gå-hjem-møde om virk-
somhedens sociale ansvar: ingers anden 
aktion er at holde et gå-hjem-møde for 
medarbejderne om, hvordan virksomheden 
allerede er socialt ansvarlig. Samtidig skal 
medarbejderne fremføre deres ideer til, 
hvordan virksomheden kan vise endnu større 
ansvarlighed. 

fonDSejet meDiCinalvirkSomheD veD roSkilDe 

Hovedtema
repræsentation af medarbejdere i udlandet 

aktion 1: På baggrund af kurts rundtur er der 
opstået nogle ideer. kurt laver et katalog over 
’employers corporate relations’. han sender 
det til høring blandt tillidsmænd i de 11 lande. 

aktion 2: På intranettet laver kurt samtidig et 
opslag med ønsker om, hvordan medarbejder-
relationerne kan styrkes på tværs af lande-
grænserne. 

med udgangspunkt i forundringen igang-
sættes små, konkrete eksperimenter (ak-
tioner) i dit daglige bestyrelsesarbejde. Det er 
vigtigt at understrege, at bestyrelsesarbejdet 
er meget andet end selve bestyrelsesmødet. 
aktionen skal være noget, som ikke tidligere 
har været iværksat eller er blevet undersøgt 
nærmere. med andre ord, så skal du gøre 
noget, som du ikke tidligere har prøvet. 
aktionerne behøver ikke være store og fork-
romede og kræve langvarig planlægning, men 
kan være en eller flere konkrete handlinger, 
der nemt kan sættes i værk med kort frist. ak-
tionen kan både være en måde at undersøge 
det, du undrer dig over, men kan også være 
et forsøg på at løse en situation ved, at du 
eksperimenterer med din bestyrelsespraksis. 

aktionen kan være noget, der alligevel 
skulle gøres: aktionen kan sagtens være 
(del af) et projekt, en handling eller noget, 
som du eller andre havde tænkt sig al-
ligevel skulle gøres. 

vidensbaseret – hypotese om resultatet: 
inden du iværksætter aktionen, kan du even-
tuelt undersøge, om der allerede foreligger 
viden om det, som du gerne vil have skal ske. 
Det kan være, at andre i din al-gruppe har 
afprøvet en lignende aktion, eller at der er 
teori eller undersøgelser, der understøtter de 
handlinger, du ønsker skal ske.  

når du iværksætter aktionen, er det vigtigt, 
at du er forberedt på, at aktionen kan ændre 
bestyrelsesarbejdet i praksis. vær forberedt 
på, at aktionen både skal kunne ændre ved 
praksis generelt og ved dig selv specifikt. 

faSe 2

uffe hvaD er en forUnDrinG? 
arbejdet med aktionslæring tager afsæt i en 
forundring – en forundring, der kommer fra 
dit bestyrelsesarbejde. en forundring handler 
om noget, du enten gerne vil have gjort noget 
ved, eller som du gerne vil blive klogere på. 
for at styrke motivationen, ejerskabet og 
det positive arbejde med undersøgelsen og 
udviklingen af din bestyrelsespraksis, er det 
vigtigt, at du selv finder forundringen. 

Din forundring – al-gruppens fælles ramme 
i din al-gruppe arbejder i med fælles temaer 
/ overskrifter, som kan kobles til jeres indivi-
duelle forundringer og erfaringer. for at få det 
bedste udbytte af al-gruppen, skal i kunne 
relatere jer til hinandens forundringer og 
aktioner. Det kan være, at i alle har forskellige 
forundringer, men gruppens tema /overskrift 
skal gerne danne en fælles ramme for jeres 
forundringer. forundringen finder du selv, 
sammen med din al-gruppe eller i sparring 
med din al-konsulent. 

forundringen hjælper dig til at fokusere på 
noget bestemt i bestyrelsesarbejdet. forun-
dringen skal være så specifik, at den kan give 
anledning til at iværksætte konkrete aktioner 
(undersøgelser, handlinger eller eksperiment-
er) i praksis. 

forundringen formuleres som ét konkret 
spørgsmål, som handler om det, du gerne vil 
blive klogere på i dit bestyrelsesarbejde. 

forundring - hvad vil du blive klogere på?

inger

kurt nygaard

familieejet metalvarefabrik i Sæby 

Hovedtema
Gennemslagskraft i bestyrelsesarbejdet

forundring
Uffe er klar over, at han skal udfordre sig selv. 
i al-gruppen får han sparring, og de er to, der 
finder frem til den samme forundring: 
Hvordan får jeg mere gennemslagskraft? 

Uffe vil samtidige undersøge, hvad der er 
gode “gennemslagskvaliteter”

børSnoteret kemiSk virkSomheD i StøvrinG 

Hovedtema
CSr/attraktive arbejdspladser 

forundring
i virksomheden er der en CSr-ansvarlig – men 
CSr fylder ikke meget i bestyrelsesarbejdet, 
og b-siden vil gerne have det højere op på 
dagsordenen. ingers forundring bliver efter 
nogle forsøg: 
Hvilke diskussioner skal der til for at få CSr 
på dagsordenen i bestyrelsen?

fonDSejet meDiCinalvirkSomheD veD roSkilDe 

Hovedtema
repræsentation af medarbejdere i udlandet 

forundring
kurt er på bar bund. i første omgang sparrer 
han med den adm. dir. De aftaler, at han tager 
en rundtur på fire af fabrikkerne. 

Det er stadig svært, men kurt ender med for-
undringen: Hvordan kan vi på tværs af lande-
grænser komme tættere på hinanden?

faSe 1

værktøj

vejledning og skema til formulering af aktion 
– udleveres af din al-konsulent

en forundring kan også kaldes en problem-
stilling. når vi bruger ordet “forundring”, 
er det for at understrege nysgerrigheden, 
læringen og det anerkendende i bestyrels-
esarbejdet. ordet “forundring” styrker det 
opbyggende, mens ordet “problemstilling” i 
højere grad er fejlsøgende, begrænsende og 
indsnævrende.  

værktøj

vejledning og skema til en god forundring – 
udleveres af din al konsulent 
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når du har iværksat aktionerne, skal du 
være opmærksom på at observere både, 
hvad aktionerne eller handlingerne gør ved 
bestyrelsesarbejdet, og hvad det gør ved din 
bestyrelsespraksis.

med udgangspunkt i de iværksatte aktioner 
laver du systematiske iagttagelser undervejs. 
Inden iagttagelserne vælger du fokusområder, 
som du observerer. hvis du forsøger at se det 
hele på én gang, ser du ikke ret meget. 

Iagttagelserne kan registreres i din logbog, 
men det er også en mulighed f.eks. at bruge 
andre dokumentationsformer såsom notater 
fra intranettet, fotos, video eller interviewo-
ptagelser. 

Under alle omstændigheder skal du undervejs 
notere dine hjælpeværktøjer i observations-
skemaet og i din logbog. notaterne skal du 
nemlig bruge i dine refleksioner på det næste 
møde med din Al-gruppe. Undervejs kan du 
evt sende dine notater til dine kolleger i Al-
gruppen. 

Det kan være en udfordring at lave selvobser-
vationer. en god idé er at bruge en fast spar-
ringspartner. Det kan være en fra Al-gruppen, 
som du har aftalt løbende at holde orienteret. 
Du kan også bruge en tr, et andet bestyrels-
esmedlem, eller en tredje person, der er tæt 
på dig i hverdagen. endelig kan du bruge din 
Al-konsulent undervejs til at diskutere, hvad 
aktionen fører til i både praksisændringer og i 
din faglighed. 

refleksionen omkring aktionslæringen sker 
løbende. Især sker den ved den såkaldt ’re-
flekterende samtale’, som udgør essensen af 
de fire møder med Al-gruppen. på møderne 
vil Al-konsulenten føre Al-gruppen igennem 
en proces, hvor I skal reflektere i dybden over 
jeres respektive forundringer, aktioner og de 
observationer, som I hver især har gjort jer. til 
hvert Al-møde er det vigtigt, at du er godt 
forberedt. Det betyder ikke nødvendigvis, 
at du har skrevet en hel roman, men du skal 
udfylde og medbringe din logbog og dine 
notater. 

Du kommer til at indgå i en aktiv læreproces 
med Al-gruppen og Al-konsulenten. I løbet af 
samtalen vil I efter tur få sparring og coach-
ing, som hjælper dig til yderligere at blive klar 
over, hvad du har lært, hvad det betyder for 
din bestyrelsespraksis, og hvad dit næste 
skridt skal være i aktionslæringsforløbet. 

på Al-møderne drøfter I, hvordan den 
iværksatte aktion og de konkrete iagt-
tagelser bidrager til at gøre jer klogere på 
jeres forundringer hver især. målet med den 
reflekterende samtale er at dele erfaringer, 
blive bevidst om egen viden og ikke mindst 
at udtænke nye handlemuligheder for hver 
enkelt deltagers bestyrelsespraksis. Den re-
flekterende samtale afsluttes med valg af en 
ny aktion og det vil sige et nyt eksperiment, 
der kan hjælpe dig til at blive endnu klogere 
på forundringen eller til at iværksætte en helt 
ny forundring.

SyStemAtISer DIn lærIng 
Systematiseringen af læringen sker løbende. 
Den kan f.eks. ske i form af konkrete op-
skrifter på ‘den gode praksis’, små notater 
med de vigtigste læringsgevinster, oplæg på 
møder om det undersøgte emne eller i form 
af refleksioner over egen læring i forløbet: 
hvad har jeg opnået? hvad har jeg lært om 
min forundring? hvordan kan jeg sikre, at jeg 
arbejder videre efter mine/vores idealer og 
fastholder mine/vores refleksioner?

på sidste Al-møde evaluerer du sammen med 
gruppen og Al-konsulenten, hvordan erfar-
ingerne fra Al-forløbet fremover kan blive et 
dagligt redskab i dit arbejde. 

Sammen med konsulenten indarbejder I 
aktionslæring som refleksions- og arbejdsred-
skab til brug i jeres daglige arbejde.

efter det fjerde Al-møde og den efterføl-
gende bearbejdning på afslutningsseminaret, 
er aktionslæringen ikke slut. Ideen er, at 
processen fortsætter, så de erfaringer du har 
fået kan anvendes og videreudvikles i nye 
runder med forundring, aktion, iagttagelse, 
refleksion, ny aktion osv. 

At iagttage og observere eget 
bestyrelsesarbejde

refleksion - sparring med Al-gruppe 
og Al-konsulent

uFFe

inger

kurT nygAArD

fAmIlIeejet metAlvArefAbrIk I Sæby 

hovedtema
gennemslagskraft i bestyrelsesarbejdet

observation 1: Uffe så ved selvsyn hos 
kollegaen på den anden virksomhed, hvad 
han/hun opnår, og hvordan han/hun gør det 
på bestyrelsesmødet. efterfølgende laver 
Uffe en handlingsplan i sin logbog over det 
bedste, han kan kopiere. 

observation 2: Uffe oplever en stor 
tilfredsstillelse ved at holde oplæg på 
personalemødet. Uffe skriver ind i logbo-
gen, hvordan han vil fastholde læringen i 
bestyrelsesarbejdet.

børSnoteret kemISk vIrkSomheD I StøvrIng 

hovedtema: CSr/attraktive arbejdspladser 

observation 1: Inger oplevede at få et be-
dre fagligt og faktuelt videngrundlag vedr. 
CSr, men også at denne viden er meget 
teoretisk og svær at anvende. 

observation 2: gå-hjem-mødet var en klar 
succes, og der var mange ideer, spørgsmål 
og opfordringer til opgaver, som bestyrels-
en skulle tage fat i. 

Inger fik mest ud af at få baglandet og hele 
virksomheden engageret i CSr tanken. Det 
tager hun med på næste bestyrelsesmøde.

fonDSejet meDICInAlvIrkSomheD veD roSkIlDe 

hovedtema
repræsentation af medarbejdere i udlandet 

observation 1: “kurts idekatalog” gav ham en 
personlig bekræftelse og skal præsenteres 
på næste bestyrelsesmøde. høringen har 
afledt lokale diskussioner om “corporate 
spirit” i virksomheden.

observation 2: opslaget på intranettet om 
styrkede medarbejderrelationer på tværs af 
landegrænser er nu blevet gjort til en fast 
del af intranettet og har fået sit eget liv. 
kurt er ikke i tvivl om, at der er skabt små 
resultater, men kan også se, at der stadig er 
lang vej.  

fASe 3 fASe 4

fASe 5

“Aktionslæring 
stopper ikke 

- aktionslæring er 
forever.”



I denne pjece får du en introduktion til, hvad 
aktionslæring er. Du bliver også klar over, hvordan 
du kommer til at arbejde med aktionslæring i 
A/S bestyrelsesuddannelsen. 

AktIonSlærIng I beStyrelSeSArbejDet 
– hvorfor? 
Aktionslæring giver dig som medarbejdervalgt en 
mulighed for at indgå i et spændende læringsforløb, 
der kvalificerer dig i bestyrelsesarbejdet.

Aktionslæring giver dig redskaber til at observere, 
fokusere og reflektere over problemer, udfordringer 
og muligheder i bestyrelsesarbejdet. Din praksis 
styrer kompetenceudviklingen, og du kommer til at 
arbejde med det, der optager dig allermest.

Aktionslæring i bestyrelsesarbejdet - fordi:

•  Du udvikler kompetencer til at møde dine ud-
fordringer i bestyrelsesarbejdet

•  Du udvikler din praksis i bestyrelsesarbejdet
•  Du får større gennemslagskraft i dit bestyrels-

esarbejde
•  Du bliver rustet til at eksperimentere med og 

udforske dit bestyrelsesarbejde 

vil du høre mere om aktionslæring, kan du kontakte
Center for arbejdsliv & læring på www.cefal.dk 
eller telefon 49 28 09 00.

vil du vide mere om aktionslæring, så læs: 
“Aktionslæring: viden og perspektiver i 
fagbevægelsen - survey over litteraturstudie” 
Ambios 2009 for fiU

Denne pjece er udarbejdet i samarbejde 
med Ambios

Center for arbejdsliv & læring - Lo-skolen

gl. hellebækvej 70

3000 helsingør

T  49 28 09 00

F  49 21 65 66

M  kursus@cefal.dk

www.cefal.dk

aktionslæring i 
bestyrelsesarbejdet
De medarbejdervalgte bestyrrelsesmedlemmers 
praksis bringes i spil



I denne pjece får du en introduktion til, hvad 
aktionslæring er. Du bliver også klar over, hvordan 
du kommer til at arbejde med aktionslæring i 
A/S bestyrelsesuddannelsen. 

AktIonSlærIng I beStyrelSeSArbejDet 
– hvorfor? 
Aktionslæring giver dig som medarbejdervalgt en 
mulighed for at indgå i et spændende læringsforløb, 
der kvalificerer dig i bestyrelsesarbejdet.

Aktionslæring giver dig redskaber til at observere, 
fokusere og reflektere over problemer, udfordringer 
og muligheder i bestyrelsesarbejdet. Din praksis 
styrer kompetenceudviklingen, og du kommer til at 
arbejde med det, der optager dig allermest.

Aktionslæring i bestyrelsesarbejdet - fordi:

•  Du udvikler kompetencer til at møde dine ud-
fordringer i bestyrelsesarbejdet

•  Du udvikler din praksis i bestyrelsesarbejdet
•  Du får større gennemslagskraft i dit bestyrels-

esarbejde
•  Du bliver rustet til at eksperimentere med og 

udforske dit bestyrelsesarbejde 

vil du høre mere om aktionslæring, kan du kontakte
Center for arbejdsliv & læring på www.cefal.dk 
eller telefon 49 28 09 00.

vil du vide mere om aktionslæring, så læs: 
“Aktionslæring: viden og perspektiver i 
fagbevægelsen - survey over litteraturstudie” 
Ambios 2009 for fiU

Denne pjece er udarbejdet i samarbejde 
med Ambios

Center for arbejdsliv & læring - Lo-skolen

gl. hellebækvej 70

3000 helsingør

T  49 28 09 00

F  49 21 65 66

M  kursus@cefal.dk

www.cefal.dk

aktionslæring i 
bestyrelsesarbejdet
De medarbejdervalgte bestyrrelsesmedlemmers 
praksis bringes i spil


