BESKRIVELSE

Dette forløb er for dig der ønsker at tage et nyt skridt i din karriere og faglige udvikling. På dette forløb lærer du
at facilitere forskellige typer af små og store møder. Du får indsigter og redskaber, der kan gøre dig til en bedre
facilitator og mødeleder.

VARIGHED

5 kursusdage, samt diverse hjemmearbejde.

UNDERVISERE

Ann Hansen, concept+competence og Bo Krüger, Moving Minds

ANTAL

Max 16 deltagere.

PRIS

Den samlede pris for alle moduler, coaching vedr. hjemmeopgave, materialer, forplejning på alle træningsdage,
overnatning ml. dag 2 og 3 inkl. middag samme aften.
Kr. 22.500,- ekskl. moms.

TID OG STED
14. september
28. - 29. september
26. oktober
10. november

Vilvorde Kursuscenter
Vilvordevej 70
2920 Charlottenlund
39637400 / vilvorde@dsr.dk

DIT UDBYTTE

• Du lærer at designe en faciliteringsproces, der passer til mødets formål og målgruppe.
• Du lærer at igangsætte og lede en lang række effektive faciliteringsmetoder.
• Du lærer at planlægge og facilitere forskellige typer møder, som f.eks. strategi-, videndelings-, innovations- og
beslutningsmøder.
• Du lærer at lede og facilitere større og mindre grupper.
• Du får mere gennemslagskraft.
• Du bliver rustet mentalt og praktisk til at kaste dig ud i faciliteringens herlige kunst.

FORLØBET

Uddannelsen har stort fokus på praktisk afprøvning, vi veksler derfor mellem kursusdage, hvor du bliver klædt på
med teori og metoder, inden du tager hjem og prøver det lærte af på et eller flere møder. Har du ingen møder, du
skal facilitere, finder vi en anden relevant opgave til dig.
Undervejs vil du få personlig coaching, hvor vi hjælper dig med at få succes som facilitator.

DAG 1 - INTRODUKTION TIL FACILITERING
• Hvad er facilitering?
• Hvad kan det bruges til?
• Hvorfor er facilitering en god idé?
• Facilitering af netværk og vidensdeling

DAG 2+3 FACILITERING AF MØDER

• Træning af forskellige faciliteringsteknikker til videndeling, idéudvikling og beslutningstagning.
• Hvordan får du succes som facilitator?
• Få feedback på din faciliteringsstil
• Håndtering af forskellige deltagerreaktioner
• Hvordan planlægger og designer du en faciliteringsproces?
• Forbered egen case
• Etablering af makkerpar

PRAKTISK AFPRØVNING HJEMME

Vi vil sætte jer sammen i studiegrupper, så I kan støtte og hjælpe hinanden mellem kursusdagene. Du modtager en
times coaching på forberedelsen af din case.
Praktisk afprøvning på case.

DAG 4 - ERFARINGSOPSAMLING
• Hvad kan vi lære af vores hjemmefacilitering?
• Hvordan fortsætter jeg min udvikling som facilitator?

DAG 5 - GÅ HJEMMØDE

• Vi arrangerer et gå-hjem møde som tager udgangspunkt i jeres interesser og behov.
• Det kan f.eks. handle om facilitering af multikulturelle grupper eller webinars.

MATERIALER

Du får udleveret en mappe med forskellige faciliteringsmetoder og tjecklister, der kan hjælpe dig med
forberedelsen og planlægningen. Du får desuden et eksemplar af Bo Krügers bog Mødeledelse.
Ved uddannelsens afslutning får du udleveret et uddannelsescertifikat, medmindre din tilstedeværelse og indsats
har været utilfredsstillende.

FAGLIGT STÅSTED

Vi er inspireret mange steder fra, men især af den seneste psykologiske forskning i optimal trivsel og performance,
også kaldet positiv psykologi.

TILMELDING

Ved spørgsmål angående tilmelding eller uddannelsen,
kontakt Bo Krüger på 4165 2000 eller bo@movingminds.dk eller Ann Hansen på 21201742 eller ah@ahcc.dk.
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