Nyhedsbrev Februar 2022
Digital Transformation Post-Pandemic – deltag på lanceringsevent 1. marts i
København eller den 2. marts i Aalborg

Pandemien har sat skub i digitalisering, men hvad kommer der på den anden side? Hvad skal der til for at
sikre fortsat øget digitalisering i såvel private virksomheder som offentlige organisationer? Og hvordan
gribes processen an?

Disse spørgsmål vil være omdrejningspunktet ved vores søsterselskabs lanceringsevent, hvor du kan se
frem til at møde eksperter og kunder, som taler over disse spørgsmål og som også kender vores
værktøjer - samt til at prøve dem selv!

SE HELE PROGRAMMET OG TILMELD DIG HER

Pernilles klumme
- Hjælp til selvhjælp i den digitale læringsrejse – nye værktøjer og nyt software

De sidste mange måneder har vi hos os arbejdet med etablering af nyt selskab og med udvikling af ny
software - nye dialogværktøjer og test-miljøer til brug for organisationer og ledere, der ønsker at øge deres
digitale modenhed og styrke organisationens evner til digital transformation (de 10+3 evner).
Det er første gang, jeg selv har været direkte involveret i et agilt software-udviklingsprojekt – og pyha, det
har været noget af en proces…

LÆS HELE KLUMMEN HER

Kompetenceløft – styrkede digitale kompetencer i norske kommuner

I Digitaliseringsinstituttet Norge tilrettelægger og faciliterer daglig leder Eirin Folde også Kompetenceløft i
Digital Transformation for norske fylker dvs. regionale grupper af norske kommuner.

Et Kompetenceløft tilrettelægges i samarbejde med de deltagende kommuner som et samlet forløb, der
typisk strækker sig over 12 måneder, med fokus på både læring og forpligtende handling.

Forløbet afvikles som blended learning, hvor de deltagende ledere via en online læringsportal har adgang
til materialer og overblik over, hvor langt de er i forløbet.

Vi organiserer de forskellige læringselementer i fire moduler, med fokus på hhv. organisation, ledelse,
strategi og teknologi. Hvert modul starter med, at ledergrupperne guides gennem et ”forarbejde”, hvor de
individuelt arbejder med materiale på læringsplatformen, eksempelvis videoindlæg, podcasts, litteratur og
refleksionsøvelser og sammen i ledergruppen drøfter centrale spørgsmål ud fra beskrivelserne på
læringsportalen.

Efterfølgende mødes ledergrupperne på tværs af kommunerne til en samling, enten fysisk eller virtuelt.
Samlingen indledes med et inspirationsindlæg fra en toneangivende person, og følges op af faglige
indlæg, kortlægningstests fra DI2X og cases fra digitalt modne organisationer, samt drøftelser i og på
tværs af ledergrupperne.

Hvert modul afsluttes med et efterarbejde, hvor de enkelte ledergrupper guides til at drøfte deres
ambitioner indenfor modulets tema og beslutte, hvordan de vil arbejde videre med den digitale omstilling
på kort og længere sigte.

Vi har med glæde set, hvordan Kompetenceløftene både styrker kompetencerne hos de enkelte ledere,
ledergrupper og kommuner, men også fremmer dialogen og samarbejdet blandt de deltagende
kommuner. Derfor arbejder vi på også at kunne tilbyde Kompetenceløftet til danske kommuner,
brancheforeninger og andre sammenslutninger af organisationer eller virksomheder. Du kan læse mere
om Kompetenceløftet her.

Mød DI2X og kom videre med Digital Transformation
De dialogværktøjer og tests, som du måske kender fra Digitaliseringsinstituttet, er flyttet til vores søsterselskab, DI2X, og er blevet endnu skarpere.

Kun gennem et fælles sprog og en fælles retning kan vores organisationer lykkes med digitalisering. Der
er brug for kontinuerlig læring og måling. Vi har også etableret et helt nyt ressourcecenter, som vi gerne
viser frem.

Er du nysgerrig?

BOOK EN HALV TIMES INTRO PÅ ET TIDSPUNKT, DER PASSER DIG

Digitaliseringsinstituttet tilbyder
Kompetenceudvikling indenfor Digital Transformation:
Ønsker du eller dine kollegaer at blive mere parate til den digitale omstilling, så tilbyder
Digitaliseringsinstituttet følgende muligheder:

Masterclass i Digital Transformation:
Læs mere om Masterclass her.

Certificering:
Læs mere om Certificering her.

Kortlægningstest - "Digital Modenhed" og "De 10+3 evner":
Læs mere om kortlægningstestene her.
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