INGERFAIRS KURSUS I
LEDELSE AF FRIVILLIGE
2021 – KØBENHAVN

“Det har været helt
utrolig brugbart, og jeg har
virkelig flyttet mig.
Kom med en idé om, at dét her var
det vigtigste, men blev klar over, at
der er en masse andre - og ofte
mere uhåndgribelige aspekter - som er
mindst ligeså vigtige”
Anette Stavensø Møller,
Museumsinspektør
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STÅ STÆRKT SOM LEDER
AF FRIVILLIGE!

•
•
•
•

Et praksisorienteret kursus, der lærer dig, hvad der motiverer
dine frivillige, og hvordan du stiller krav.
Lær at lede dine frivillige med fokus på formålet, så du undgår
at lede ’sponsorerede kaffeklubber’.
Styrk din egen udvikling som leder, når du prøver kræfter med
ledelsessimuleringen Teamleader.

“TAG AF STED!
Bare gør det! Og tag hele dit team med!
I kommer hjem med brugbar viden
og værktøjer, der er lige til at gå ud
og bruge!”

Få de bedste redskaber og teoretisk ballast til ledelsesopgaven.

Lis Franciska Jensen
– boligsocial projektleder i Lejerbo
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UDDANNELSENS
FORLØB

LEDELSE AF FRIVILLIGE OG OFTE MERE
END BLOT LEDELSE

BRUG DIN ARBEJDSTID PÅ DET, DER
VIRKER

UNDGÅ FALDGRUBERNE, NÅR DU STILLER KRAV TIL DE FRIVILLIGE

Ledelse af frivillige er et vigtigt arbejdsområde i arbejdet med frivillige, men det kan
ofte være svært at vide, hvor grænserne
går mellem ledelse af frivillige, rekruttering,
fastholdelse og organisering af frivillige.
Derfor bliver du præsenteret for frivilligkoordinering som den faglighed, vi bruger i
arbejdet med frivillige. På den måde får du
en forståelse og et sprog for kompleksiteten
i dit arbejde, så du kan tydeliggøre dette for
din ledelse og dine kollegaer.

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.

Ledelse af frivillige handler om at motivere!
Derfor sætter kurset dig i stand til at forstå,
hvad der motiverer dine frivillige. Ledelse af
frivillige handler også om at turde stille krav
og have ambitioner.
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Kurset giver dig derfor de bedste redskaber
til at lede frivillige 1:1 og i grupper, så du
holder kursen og indfrier din organisations
mål og visioner.

TEAMLEADERSPIL

PRØV KRÆFTER MED KENDTE LEDELSESDILEMMAER
Vi har udviklet en ledelsessimulator – et
læringsspil – Teamleader. I Teamleader spiller du sammen med de andre spillere mod
spillet – og allerede fra første tur bliver I
udfordret. I skal fyre en frivillig! For at klare
jer mod spillet skal I være gode til sætte ord

på jeres erfaringer og antagelser om god og
dårlig ledelse. Gennem spillet skal I forholde
jer til dynamikken i frivilliggruppen, så alle
føler sig involveret. Samtidig skal I holde
kursen og indfri jeres chefs mål og visioner.
På den måde giver Teamleader et virkelighedsnært billede af ledelse af frivillige.
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UDDANNELSENS F
OPBYGNING

DAG 1

DAG 2

DAG 3

HVAD ER LEDELSE AF FRIVILLIGE?

DIN ROLLE SOM LEDER AF FRIVILLIGE
OG MOTIVATION

DE MANGE LEDELSESSITUATIONER OG
PERSPEKTIVER PÅ LEDELSE AF
FRIVILLIGE

•

•

•

•

Velkommen, deltagerpræsentation og
gennemgang af program.
Hvad er ledelse af frivillige? Og hvad er
det ikke? Bliv introduceret til fagligheden i arbejdet med frivillige.  
Sådan organiserer du det frivillige
arbejde, så de frivillige bidrager til at nå
målet.

•

•

•

Hvilke frivillige er du leder for? Få overblikket over din ledelsesopgave.
•

Få det teoretiske fundament til at lede
frivillige, og skab en attraktiv frivilligkultur.

•

Prøv kræfter med udfordringerne i
ledelse af frivillige i Teamleader
– læringsspillet om ledelse af frivillige.

Kortlæg din personlige ledelsesstil, så
du ved, hvor du står stærkt, og hvor du
skal sætte ind.

•

Inspirationsoplæg om et eller flere
emner, som du sammen med de andre
deltagere gerne vil blive klogere på.

Skab de bedste forudsætninger for de
frivillige gennem en god forventningsafstemning med nye frivillige.

•

Diskuter selvvalgte udfordringer med
andre deltagere, så du får andres gode
erfaringer med dig hjem.

Lær dine frivillige og deres vigtigste
motiver at kende, så du forstår deres
forskelligheder.

•

Afrunding og opsamling på kurset.
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PRAKTISKE
INFORMATIONER
STED
SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V

får at vide, om du er optaget. Inden for 10 arbejdsdage modtager
du en faktura. Det er først, når fakturaen er betalt, at du er endeligt tilmeldt. Betaler du ikke din faktura rettidigt, forbeholder vi os
retten til at tilbyde din plads til en anden.

DATOER
Dag 1: 20. april 2021 kl. 9.30-15.30
Dag 2: 21. april 2021 kl. 9.30-15.30
Dag 3: 11. maj 2021 kl. 9.30-15.30

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’.

PRIS
Deltagerpris: 6.800 kr. ekskl. moms.
Prisen inkluderer:
• Forplejning på alle kursusdage
• Bogen Sådan leder du frivillige (værdi 198 kr.)
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).
Efter du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftelsesmail, hvor du

Læs mere om vores arbejde og faglige materialer på
www.ingerfair.dk
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UNDERVISER
JULIA B. HUNT
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 frivilliger, Samarbejde eller samskabelse og Sådan rekrutterer du frivillige’.

Vi tager forbehold for ændringer.
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