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Indledning
På Gamemasteruddannelsen introduceres læringsspillets grundlæggende
elementer samt hvordan Gamemasteren faciliterer processen omkring lærings
spillet ROBUST før, under og efter der spilles. Det handler om at sikre det optimale
læringsudbytte for den enkelte spiller, men i særdelshed også for organisationen.
Gamemasteruddannelsen varer samlet 1½ dag, og deltagerne vil mellem dagene
skulle drage grundlæggende erfaringer med læringsspillet ROBUST. Ved afslutning
certificeres deltagerne, og de modtager et personligt læringsspil. Certificeringen
giver kompetence til, at Gamemasteren efterfølgende må facilitere læringsspillet
ROBUST i egen organisation.

ROBUST – både et læringskoncept og et læringsspil
Læringskonceptet ROBUST omfatter de uddannelsesmæssige koncepter, som
indgår i certificeringen af Gamemastere og Proceskonsulentuddannelsen under
Metropol samt de faciliteringsværktøjer, metodikker og forståelser, som kan
benyttes i forbindelse med virksomhedens arbejde med deres egen sikkerhedsog beredskabskultur.
Læringsspillet ROBUST er et af de væsentlige faciliteringsværktøjer, der kan benyttes
i denne kulturbearbejdning. Spillets design og gameplay gør det muligt at skabe
det læringsmæssige og transformative frirum, hvor emner, viden og erfaringer
inden for sikkerheds- og beredskabsområdet frit kan udveksles mellem deltagerne.

Målgruppe
Gamecertificeringen henvender sig til medarbejdere, ledere, koordinatorer og
lignende fra samfundsvigtige virksomheder, myndigheder og organisationer, der har
forstået betydningen af og ønsker at højne sikkerheds- og beredskabskulturen med
Læringskonceptet ROBUST.

Undervisere
Underviserne er fast tilknyttet Samtænkningssektionen som fagkoordina
torer inden for Politi, Forsvar, Beredskab samt erhvervsliv. Alle har derfor
indgående teoretisk indsigt såvel som erfaring med både læringskoncep
tet ROBUST og Læringsspillet ROBUST.

Undervisningsform
Undervisningen baserer sig på principperne omkring aktionslæring, der i
vid udstrækning handler om, at inddrage deltagernes lokale kontekst
f. eks. erfaringer, viden og lignende, direkte i undervisningen. Formålet er
at gøre undervisningen relevant, praksisnær og nærværende, så delta
gerne i videst muligt omfang kan overføre og relatere undervisningen
til egen organisatoriske virkelighed. Derfor vil der ikke være to identiske
undervisningsforløb.
Ud over et par enkelte kortere teoretiske indlæg om systemisk teori
er undervisningen i høj grad baseret på praktiske øvelser, refleksioner,
opfølgende plenumdiskussioner og udvikling af egne praksisnære teorier,
metoder og forståelser.
Stemningen på certificeringen er åben, anerkendende, rummelig og
inkluderende og appellerer til deltagernes faglige nysgerrighed.
Undervisningsformen stiller derfor krav til, at deltagerne aktivt bidrager
med egne erfaringer, samt at de har stor interesse i at tilegne sig viden
om læringsspillet.

Indhold
På førstedagen bliver deltagerne grundigt introduceret til Læringskon
ceptet ROBUST. Til inspiration præsenterer underviserne Læringsspillet
ROBUST på tre væsensforskellige måder. Efterfølgende skal deltagerne
selv forberede egen 5 minutters præsentation, som der løbende vendes

tilbage til resten af forløbet mhp. at optimering. Gamemasterens rolle gennemgås,
herunder gamemasterfacilitering samt kontekst- og autopoiesis begrebet, betydning
af positionering, indretning af lokale og hvordan man hensigtsmæssigt faciliterer
en læringsproces med reflekterende spørgsmål o. lign. Endelig gives introduktion
af tilhørende database
Der arbejdes endvidere med faserne før og efter spillet (FUEL-modellen) samt
kriterier for efterfølgende succesfuld implementering i egen organisation. På
andendagen (en eller to uger efter) gennemgås deltagernes refleksioner fra
førstedagen, der samles op på egne og fælles erfaringer fra facilitering af
læringsspillet ROBUST, og der arbejdes videre med, hvordan Læringsspillet
ROBUST kan implementeres i egen virksomhed.

Forberedelse inden kurset og mellem dag 1 og 2
Før kursusstart vil deltagerne modtage dokumenterne ”Spilleinstruktionen
– Hvordan læringsspillet ROBUST spilles” samt ”Gamemastervejledningen –
Hvordan læringsspillet ROBUST ledes” som er en del af det obligatoriske indhold
i kassen til læringsspillet. Det forudsættes at deltagerne har læst dette materiale
inden kursusstart.

Imellem den første og anden undervisningsdag skal deltagerne gennem
føre et spil ROBUST i rollen som Gamemaster i egen organisation. Derud
over skal deltagerne udarbejde en ”procespil” som beskriver deltagerens
(virksomhedens) mål med Læringsspillet ROBUST det første år og vejen
dertil. Endelig skal deltagerne udarbejde 5 virksomhedsspecifikke kort,
som uploades i databasen. Det anbefales, at deltagerne, før kurset, invi
terer kollegaer/medarbejdere til at spille ROBUST mellem de to undervis
ningsdage.

Uddannelsesprogression
Gamemastercertificeringen kvalificerer deltagerne til selv at kunne
facilitere læringsspillet ROBUST i egen organisation, herunder stå for
fasen før og efter selve spillet. Som overbygning på Gamemastercertifi
ceringen er det muligt at tage et uddannelsesmodul på diplomniveau på
Metropol. Dette uddannelsestilbud (egenbetaling) giver den certificerede
Gamemaster mulighed for at opnå en dybere teoretisk forståelse for dels
læringsspillet ROBUST, og hvordan man kan bruge læringsspillet som en
del af en forandringsproces.

Praktiske oplysninger
Certificeringen gennemføres på følgende datoer;
2014

Onsdag d. 10. september kl. 08.30 – 15.30
• Opfølgning enten d. 17. eller 24. september kl. 08.30 – 12.00 (frit valg)

2015

Onsdag d. 14. jan. kl. 08.30 – 15.30
• Opfølgning enten d. 21. eller 17. jan. kl. 08.30 – 12.00 (frit valg)
Onsdag d.3. juni kl. 08.30 – 15.30
• Opfølgning enten onsdag d. 10. eller 17. juni kl. 08.30 – 12.00 (frit valg)

Onsdag d.21. oktober kl. kl. 08.30 – 15.30
	• O
 pfølgning enten onsdag d. 28. okt. eller onsdag d. 4. nov.
kl. 08.30 – 12.00 (frit valg)
Certificeringerne forventes gennemført på Kastellet, Søkvæsthuset eller efter
nærmere orientering.
Metropol og Samtænkningssektionen forbeholder sig ret til at aflyse eller udskyde
uddannelsen i tilfælde af uforudsete hændelser eller omstændigheder, inklusiv i
tilfælde af for få tilmeldte.
Kontakt Samtænkningssektionen for at høre om muligheden for certificering i egen
virksomhed.

Mere information
Kontakt Samtænkningssektionen for mere information om certificeringen, herunder
Læringskonceptet ROBUST, overbygningsforløbet etc.
Se eventuelt mere om Læringskonceptet ROBUST på www.samtaenkning.dk.
Her vil det også fremgå hvis der er aflysning, ændring af lokation for undervisning
og andet.
Telefon: 30 35 83 07 (Claus) eller 72 58 68 30 (Søren)

Om Samtænkningssektionen
Samtænkningssektionens hovedopgave er at
understøtte samfundsvigtige virksomheder,
myndigheder og organisationer, der ønsker
at blive endnu bedre til at forebygge og
håndtere kriselignende hændelser.
Vores samarbejde med beredskab, politi,
erhvervsliv samt forsvar bidrager til at
opbygge sunde, reflekterende og lærende
sikkerheds- og beredskabskulturer.
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