Välkommen till hösten första Öppet Hus i Ölsdalen den 14e september
Väl medvetna om att planer är färskvara så har vi gjort en plan för höstens Öppna Hus.
Planen formulerar sådant vi just nu går och grunnar på – och tänker att det vore värdefullt att
få diskutera med er som vi kallar vårt nätverk. Planer konkretiserar en möjlighet att ”så kan
det bli”. Men i en komplex värld kan det också bli något helt annat som där och då visar sig
intressantare och relevantare att samtala om.
Den 14 september hoppas vi på reflektioner kring komplexitetens väsen. Vi tar utgångspunkt
i Bengt-Åkes blogg-serie och i Arne Anderssons erfarenheter från SMHI. Det har också
kommit en bok – ”Att leda i komplexitet” – som ju i mångt och mycket stödjer påståendena i
Bengtharrys bloggar om vikten av att kunna skilja mellan komplext och komplicerat. Men
boken lämnar oss också med en del frågetecken.
Vi hoppas att samtalet den 14e skall visa vad i dessa formuleringar som är förenligt med hur
människor uppfattar komplexitet, vad som behöver förtydligas i bloggtexterna – och inte
minst – vad som uppfattas som direkta motsägelser och kanske ”feltänk”.
I oktober tror vi just nu att vi har behov av att sammanfatta oss kring våra egna slutsatser
kring alternativen till ”enkla jobb” för att involvera fler i arbetslivet. I november att försöka
förstå den ekonomiska doxa som gör självklart kloka interventionen nästan omöjliga i
praktiken. Och i december fundera över samtalandets funktion i ett komplext samhälle och
arbetsliv.
Varmt välkomna till Ölsdalen den 14e september. Vi börjar som vanligt klockan 10.00 och
håller på som längst till 16.00 – med avbrott för en enkel lunch till självkostnadspris. Anmäl
gärna innan om ni avser att komma så har vi lättare att dimensionera inköpen.
Hoppas vi ses!
Hälsningar Monica och Bengt-Åke

