Piemonteseminaret 2022

2. juni – 6. juni

Hvordan utvikle læringskultur gjennom lærende ledelse

Læringskultur og lærende ledelse

Velkommen til det fjerde LOS Norge
verkstedet i magiske Piemonte og Albergo
del Vino.
Læringskultur og lærende ledelse
Dagens og fremtidens organisasjoner møtes av
stadig nye utfordringer. Digitalisering, Industri
4.0, nye konkurrenter, akselererende teknologisk
utvikling og bærekraft.
Det viktigste organisasjoner må gjøre for å
tilpasse seg den økende kompleksiteten er å
utvikle en læringskultur gjennom å praktisere
lærende ledelse. I årets Piemonteverksted skal vi
fordype oss i disse to temaene og utvikle ny
kunnskap sammen.
Program
Torsdag 2. Juni - ankomstdag
Oppmøte Albergo del Vino Via Toetto 5
Castelnuovo Calcea
Felles uformelt bli kjent arrangement fra
ettermiddagen og utover kvelden.
Fredag 3. juni – Søndag 5. juni
Workshop og Gembabesøk
Alle deltakere har mulighet til å bidra med
faglige innspill og problemstillinger der det er
naturlig i programmet.
Mandag 6. juni – avreisedag
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Praktisk informasjon
Anbefalt flyplass er Milano Malpensa, Linate
eller Torino. LOS Norge kan bistå deltakere
med å koordinere transport t/r Piemonte. (ca.
1,5 time kjøring fra Milano og 1 time fra
Torino)
Pris: 8990,- medlemmer 9990,- ikkemedlemmer. Eks mva. Inkluderer overnatting
fra torsdag til mandag samt alle måltider fra
lunsj torsdag til frokost mandag.
Vi starter det faglige programmet 09.30 og
avslutter 17.30. Dagene består av to
arbeidsøkter og en lunsjpause på 2 timer med
mulighet for kontortid.
Det er mulighet å bestille overnatting fra
tirsdag til torsdag. Dette koster 900 euro per
natt. Dette inkluderer kun frokost.
Losji vil være i dobbeltrom, dersom en ønsker
enkeltrom kommer et tillegg på 900kr per
natt.

Program

Torsdag 2. juni

13.00-17.00

Ankomst

teaming

19.30

Middag

Felles middag hos Dario i landsbyen

Program fredag 3. juni

08.30

Frokost

09.30

Workshop

10.30

Lærende Ledelse - Introduksjon
Praktisk øvelse - Obeya

13.00

Lunsj

Med kontortid

14.30

Workshop

Lærende Ledelse – "Thinking People System"

15.30
19.30
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Praktisk Øvelse – Gemba lokal vinprodusent
Middag

Vi spiser grillmat i Albergo

Program lørdag 4. juni

08.30

Frokost

09.30

Workshop

Lærende ledelse - "beginners mind"

10.30

Praktisk
Øvelse

Gå gemba hos local vinprodusent

12.00

Lunsj

14.00

Workshop

Helikoptertenking – gemba og det store bildet

15.00

Praktisk
Øvelse

Gemba lokal vinprodusent

19.30

Middag

Vi spiser middag på lokal restaurant

Program søndag 5. juni

09.00

Frokost

10.00

Workshop

Lærende Ledelse og læringskultur – »Jeg
kjenner det når jeg ser den"

13.00

Lunsj

Kontortid, avslapping, dialog

15.00

Workshop

Oppsummering og evaluering. Hvilke
eksperimenter skal vi
gjennomføre i etterkant av seminaret

19.30

Middag

Vi spiser middag på lokal, fin restaurant

Program mandag 6. juni

08.00

Frokost

For tidlig reisende

09.00

Frokost

For sent reisende
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Program søndag 5. juni

09.00

Frokost

10.00

Workshop

Lærende Ledelse og læringskultur – "Eg kjenner
det når eg ser den"

13.00

Lunsj

Kontortid, avslapping, dialog

15.00

Workshop

Oppsummering og evaluering. Hvilke
eksperimenter skal vi
gjennomføre i etterkant av seminaret

19.30

Middag

Vi spiser middag på lokal, fin restaurant

Program mandag 6. juni

08.00

Frokost

For tidlig reisende

09.00

Frokost

For sent reisende
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