NY SOM LEDER AF FRIVILLIGE

- lær hurtigt de bedste redskaber og tilgange
til ledelse af frivillige

ONLINE KURSUS 2020
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Vores online kurser
er gennemført
mere end
2.000 gange

ET ONLINE KURSUS
DER ER DESIGNET
TIL EN TRAVL HVERDAG MED MANGE
ANDRE OPGAVER

•
•
•

Gense undervisningen
og download modeller
samt skabeloner
når det passer dig.

Få forskellige perspektiver på ledelse og lær hvordan du leder
dine frivillige med fokus på formålet, så du undgår at lede
’sponsorerede kaffeklubber’.
Lær hvilken lederstil du har, og hvordan du motiverer frivillige,
så du er godt klædt på til ledelsen af dine frivillige.
Få 1:1 feedback af underviseren på en arbejdsrelateret
problemstilling.
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LEDELSE AF FRIVILLIGE ER NOGET SÆRLIGT
Når du har de rette redskaber og den teoretiske ballast, er ledelse
af frivillige en spændende opgave i en travl hverdag. Derfor giver
kurset dig velafprøvede redskaber til at organisere det frivillige
arbejde og sætte grænser for dig selv som leder. Derudover får du
kortlagt din egen lederstil, så du ved, hvorfor du forstår og håndterer situationer, som du gør. På den måde får du flere perspektiver
og ideer til, hvordan du kan håndtere de mange ledelsessituationer,
du oplever i din hverdag.

ONLINE KURSER STILLER SKARPT PÅ, HVORDAN DU LØSER EN
ARBEJDSRELATERET PROBLEMSTILLING
Som frivilligkoordinator kan din arbejdsdag være uforudsigelig, og
det kan være svært at være på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt. Derfor kan altid du se eller gense undervisningen, når det
passer dig. Vores online kurser er designet, så du kan passe det ind i
en travl hverdag. Derfor veksler kurset mellem livesessioner og modulstrukturerede undervisningsmaterialer, du kan se når det passer
dig. Styrken ved online kurser er, at de hjælper dig med at fokusere
på at løse en bestemt udfordring i dit arbejde med frivillige. Derfor har du også muligheden for at få 1:1 sparring af underviseren,
og på tre livesessioner sparrer du med de andre deltagere om de
problemstillinger og/eller tiltag du har prøvet i din organisation. På
den måde er vores online kursus en hurtig måde at lære frivilligkoordinatorens redskabskasse at kende på og samtidig får du sparring
på at løse en arbejdsrelateret problemstilling.

DU KAN GØRE MEGET FOR AT MOTIVERE DINE FRIVILLIGE
Ledelse af frivillige handler om at motivere! Derfor sætter kurset
dig i stand til at forstå, hvad der motiverer dine frivillige. På den
måde får du også indblik i, hvordan din autenticitet og evne til at
stå fast på dine værdier motiverer dine frivillige. Ledelse af frivillige handler også om at turde stille krav og have ambitioner. Kurset
giver dig derfor gode redskaber til at lede frivillige 1:1 og i grupper,
så du holder kursen og indfrier din organisations mål og visioner.
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Underviseren har selv
mange års praksiserfaring,
og vi har tilføjer gratis ekstra
materialer til fri download samt
et bonusoplæg om
tilgangen Organizing.
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MODUL 2

KURSETS
OPBYGNING

LEDELSE OG MOTIVATION
• Bliv klogere på, hvordan du udfolder dine ledelsespræferencer i
praksis, så du bliver opmærksom på dine styrker og nye øvebaner.
• Ejerskab, ansvar, tillid eller resultater? Hør om forskellige tilgange
til motivation af frivillige gennem din ledelse.
• Få overblikket over hvordan du konkret skal arbejde med fastholdelse af dine frivillige.

1. MODUL

MODUL 3

LEDER AF FRIVILLIGE – HVAD NU?

LEDER OG OMVERDEN

• Hør hvorfor ledelse af frivillige til en helt særlig disciplin, så du
ved, hvordan du kan øve dig.

• Hør om samfundets udvikling og nye former for engagement, og
se hvordan din lederrolle kan udvikle sig.

• Derfor er autenticitet og værdier er vigtige for en leder af frivillige! Lær hvordan du arbejder med det i praksis.

• Bliv klogere på, hvordan du kan arbejde konstruktivt med
alsidighed.

• Få redskaber til at arbejde med følgeskab og mobilisering, så du
bruger din lederrolle aktivt.

• Få koblet hele forløbet i et samlet ledelsesoverblik, så du har et
kompas får din lederrolle.
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PRAKTISKE INFORMATIONER
TILMELDING
Du tilmelder dig ved at sende en mail til tilmelding@ingerfair.dk. Når du tilmelder dig, skal
du oplyse følgende: Navn, organisation og dine kontaktoplysninger, samt hvem vi skal sende
faktura til (evt. EANnummer og referencetekst, hvis din organisation har et sådan).

SÅDAN FOREGÅR DE ENKELTE UNDERVISNINGSDAGE:
Den 6. maj 2020 kl. 9.30:
Facebook livesession i en lukket Facebookgruppe, hvor
du bliver introducereret til hele forløbet, møder
underviseren og de andre deltagere.

Når du er tilmeldt, modtager du en mail med et invitationslink til vores online klasselokale
på thinkific, den lukkede Facebookgruppe for holdet hvor den første livesession foregår samt
invitationer til de tre livesessions på Zoom.

Den 6. maj 2020: Modul 1 bliver frigivet.
Den 13. maj 2020 kl. 9.30-11.00:

Livesession på Zoom med opsamling på modul 1,
sparring med de andre deltagere og underviseren samt
introduktion til modul 2.

PRISEN INKLUDERER
• Forslag til hjemmeopgaver efter hvert modul.
• Redskaber til fri download.
• Mulighed for at se eller gense undervisningen helt frem til 1. oktober 2020.
• Mulighed for 1:1 sparring med underviseren i kursusperioden.
• Tre livesessioner med underviseren og de andre deltagere.
• Et ekstra online oplæg: ’Organizing’.

Den 13. maj 2020: Modul 2 bliver frigivet.
Den 20. maj 2020 fra kl. 9.30-11.00: Livesession på Zoom med opsamling på modul 2,
sparring med de andre deltagere og underviseren samt
introduktion til modul 3.

REDSKABER OG EKSTRAMATERIALER TIL FRI DOWNLOAD:
• Lederstilstesten og en præsentation af de fire lederstile.
• Kortlægningsredskab: Hvad er vigtigt for dine frivillige.
• Huskeliste til den gode forventningsafstemning.
• Workshopguide til at etablere spilleregler i en frivilliggruppe med afsæt i fælles værdier.
• 12 veje til selv at gå forrest som leder af frivillige.
• Alle undervisningsslides og meget andet…

Den 20. maj 2020: Modul 3 bliver frigivet.
Den 27. maj 2020 fra kl. 9.30-11.00: Livesession på Zoom med opsamling på modul 3 og
sparring med de andre deltagere og underviseren.

PRIS
Prisen for kurset er 1.795 kr. ekskl. moms.

SÆRLIG KICK-OFF
PRIS PÅ 1.795 KR.
EKSKL. MOMS PÅ
FØRSTE HOLD.

Du kan vælge at betale det fulde beløb på én gang eller dele betalingen ud på flere rater. Skriv
til Frederik C. Boll på frederik@ingerfair.dk, hvis du ønsker en betalingsaftale. Efter du har
tilmeldt dig, modtager du en bekræftelsesmail.
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UNDERVISER
JULIA B. HUNT er chefkonsulent i Ingerfair. Hun er
cand.mag. i psykologi og kultur- og sprogmødestudier, med fokus på kulturforskelle og frivillighed. Hun
har i en årrække arbejdet med frivillighed, ledelse af
frivillige og bestyrelsesarbejde. Julia er selv frivillig
flere steder blandt andet som leder på Roskilde
Festival og i hovedbestyrelsen for Dansk Magisterforening. Julia er medudvikler af læringsspillet
Teamleader samt medforfatter på bøgerne ”Sådan
leder du frivillige i forskellige situationer”, ”Samarbejde eller samskabelse” og ”Sådan rekrutterer du
frivillige”.
OM INGERFAIR
Ingerfair er en højt specialiseret konsulentvirksomhed inden for professionalisering af arbejdet med
frivillige og samarbejder mellem civilsamfundet og
det offentlige. I Ingerfair har vi altid haft den vision,
at arbejdet med frivillige anerkendes som den særlige faglighed, det er. En af vores styrker er, at vi til
daglig løser en bred vifte af opgaver for både store
og små foreninger samt i det offentlige på forvaltnings- og institutionsniveau. På den måde har vi et
bredt kendskab ’hele vejen rundt om bordet’.
Læs mere om vores arbejde og faglige materialer på
www.ingerfair.dk

Vi tager forbehold for ændringer og trykfejl.
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