Öppet Hus igen 14 mars
Öppet Hus igen 14 mars! Fast faran med köket i Ölsdalen är fortfarande inte helt över, så
vi träffas i Bruksgården i Degerfors. Då slipper ni dessutom grusvägen som så här års
kan vara mera lik en skridskobana.
Vi har nu arbetat om hemsidan www.menvart.se med utgångspunkt i det som blev de
mest centrala slutsatserna för egen del från arbetet med projektet ”Enkla jobb, svåra
avvägningar”.
Tanken att organisationer inte längre kan beskrivas meningsfullt i termer av rutor,
befattningar, uppgifter och kompetenskrav hittar vi nu allt oftare också i andras texter
och böcker. En organisation måste i stället ses som ett antal flyktiga mikrosystem där
medarbetare samtidigt kan ingå i flera grupperingar och där dessutom systemet som
helhet ständigt ändrar struktur. Och då blir mycket av det som tidigare var ganska
självklara lösningar på olika problem i ett slag kontraproduktiva.
Organiserande handlar nu om att ordna verksamheten så att alla enskilda aktörer – trots
kontextens komplexitet och trots hela tiden förändrade förutsättningar – kan handla
klokt, förmår att koordinera sina insatser med varandra och samtidigt värna om
systemets resurser och undvika så kallad suboptimering. Förmågan att skaffa kunskaper
om hur systemet fungerar just nu, kunna integrera kunskaper från många olika fält och
samtidigt lyckas beakta alla de olika perspektiv och intressen som finns representerade i
systemet, blir då viktiga aspekter i det som kallats ”kollektiv intelligens”.
Den 14e mars hoppas vi kommer att handla om konkreta exempel på interventioner,
strategier och rutiner som hindrar – eller som stödjer – att en sådan kollektiv intelligens
utvecklas.
Vi börjar 10.00 och slutar senast 16.00 med avbrott för en gemensam lunch.
Bruksgården, Krontorpsvägen 1 i Degerfors, ligger cirka 100m från järnvägsstationen så
det går bra att tänka på resan i termer av tåg.
Varmt välkomna!
Monica och Bengt-Åke

