Ung leder kursus
1. september 2020

Ung leder kursus
Er du en af vores mange unge og engagerede ledere i foreningslivet i
Frederikssund Kommune? Så er du måske blandt dem, der får plads på
et særligt kursus, vi tilbyder til unge ledere i alderen 17 – 24 år, og som
finder sted i weekenden 14. – 15. november 2020.
Du skal være aktiv i en ledelsesopgave i en af vores foreninger for at kunne
deltage. Det kan fx være som træner, spejderleder, medlem af bestyrelsen,
aktivitetsansvarlig eller på anden vis tager ansvar i foreningens ledelse. På kurset
vil du møde andre unge, der er aktive i foreningslivet, og så vil du lære en masse
om dig selv og om din fremtidige rolle i foreningen.

Målgruppe og formål
Frederikssund Kommune vil gerne
investere i en gruppe unge mellem 17 –
24 år, som allerede varetager en
ledelsesfunktion i foreningen – eller er
godt på vej til at tage mere ansvar i
foreningens ledelse.
På dette kursus får du et netværk
af andre unge, som har udfordringer og
erfaringer fra andre foreninger. Kurset
giver dig nye kompetencer, indsigt, viden
og værktøjer, der kan støtte dig i dit
foreningsarbejde. Det skulle gerne blive
en god investering i dig og i din forening.
Tid og sted
Lørdag den 14. november kl. 10.00 til
søndag den 15. november kl. 15.00
Sted: Skjalm Hvide Hotel
Bygaden 1, Jørlunde
3550 Slangerup
Praktiske oplysninger
• Alt du skal medbringe er dig selv, godt
humør, en bærbar PC og personlige
ting til overnatning på hotel

•
•

Alle deltagerne får udleveret et USBstik med kursusmaterialer
Underviser er Torben Stenstrup fra
Foreningsudviklerne

Tilmelding
Skal ske på Frederikssund Kommunes
hjemmeside: Kultur og Fritid /Idræt og
fritid/ Foreninger
Tilmeldingen sker efter først til mølleprincippet. Du vil modtage en mail om du
er optaget på kurset.
Tilmeldingsfrist
Tirsdag den 30. september 2020.
Spørgsmål
Har du spørgsmål er du velkommen til at
kontakte Pia Rogren Simonsen,
e-mail: prsim@frederikssund.dk
tlf. 23 20 77 49

Du kan læse mere om program og
kursusindhold på næste side…
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UNG LEDER KURSET I FREDERIKSSUND KOMMUNE
Program og Kursusindhold
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Velkomst og præsentation af deltagere
og de forskellige foreninger
Hvad er en forening for en størrelse, og
hvordan fungerer den?
Hvordan har din forening det – hvad er
jeres succes og hvad er jeres
udfordring?
En forening har et formål – hvad er
formålet i din forening?
Lidt om fællesskab, demokratiudvikling
og stærk sammenhængskraft
Motivation og frivilligt arbejde - Hvad
motiverer dig til at være frivillig leder
eller træner i foreningen?
Indflydelse på udvikling af din forening – noget om projekter og strategiplaner
Projektledelse og hvordan du laver en projektbeskrivelse
Dilemmaøvelser om forventninger, konflikter og svære samtaler
Billeder på den gode fremtid for min forening
Unges bidrag til god kommunikation i foreningen
Arbejde med DiSC Person Profil og få indsigt i din personlige adfærd og dit
samarbejde med andre mennesker i foreningen
Hvor er du om to år og hvordan udvikler du dine kompetencer?
Hvad er din rolle i fremtiden og hvordan når du derhen?

Kurset er en blanding af små teoretiske oplæg, masser af øvelser og dialog samt lege om
samarbejde og tid til sjovt samvær. Det foregår mest inde, men vi skal også lidt udenfor.
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