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- GODE TOMMEFINGERREGLER OG PRAKTISKE GREB 
TIL AT ENGAGERE DINE DELTAGERE PÅ SKÆRMEN
• Bliv klogere på, hvordan du holder dine deltageres opmærksomhed online
• Sådan mestrer du det professionelle onlinearrangement – uden at være tekniknørd 
• Prøv kræfter med gode programmer til online facilitering og opsætning af digitale kurser 

EN VIGTIG TOMMELFINGERREGEL, NÅR 
DU GÅR ONLINE:  
TÆNK I KORTE SEKVENSER 
Du kan sagtens lave spændende og involve-
rende online workshops, møder eller større 
arrangementer uden at tabe deltagernes 
opmærksomhed. Det kræver blot, at du 
udnytter mange af de potentialer, som det 
online univers tilbyder. En vigtig tommelfin-
gerregel er at planlægge alt i kortere se-
kvenser end du ville have gjort, hvis det hav-
de foregået fysisk. På kurset får du derfor en 
række greb, du kan bruge til at planlægge i 
korte sekvenser. Du får også kendskab til en 
række gode måder at involvere deltagerne 
på. På den måde sikrer du, at dine deltagere 
på din næste online workshop, dit møde 
eller arrangement holder koncentrationen 
hele vejen igennem.

HOLD DET SIMPELT: LÆR AT BRUGE 
VÆRKTØJER SOM POLL EVERYWHERE 
OG MURAL TIL AT INVOLVERE DINE DEL-
TAGERE
Der er mange gode programmer, du kan 
anvende for at gøre din online-facilitering 
interessant og involverende. På kurset bliver 
du introduceret til to programmer – Poll 
Everywhere og Mural. Programmerne kan 
hjælpe dig til at lave forskellige involveren-
de øvelser, og du prøver dem af i praksis på 
kurset. På den måde får du trænet din brug 
af programmerne allerede på kurset, så du 
er klar til at bruge dem næste gang, du invi-
terer til en online workshop, et møde eller 
arrangement.

FÅ SPARRING PÅ OMLÆGNINGEN TIL 
ONLINE-FACILITERING OG -UNDERVIS-
NING
Online-facilitering er ikke dårligere end den 
fysiske. Det er bare anderledes. At være 
online-facilitator og -underviser kræver 
grundig planlægning og tilrettelæggelse. 
Det er vigtigt at huske de korte sekvenser 
og sikre den gode involvering af deltagere. 
Samtidig skal indholdet være relevant for 
dine deltagere. Derfor dykker vi ned i, hvor-
dan læringsmål for “viden”, “redskaber” og 
“perspektiver” bedst gøres online. Du vil 
desuden få mulighed for at teste dine ideer 
og få sparring fra underviserne, så du er klar 
til at søsætte din næste online workshop, 
dit møde eller arrangement.
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VALGET AF TEKNISK SET-UP
Det behøver ikke at være besværligt at kom-
me i gang med at producere professionelle 
digitale løsninger. Med ganske lidt udstyr og 
få programmer kan du skifte et kedeligt gråt 
webcam-billede ud med et professionelt 
livestudie. Du tænker måske, at det er svært 
at vurdere, hvilket udstyr og programmer, 
som er de rette for dig – fejlkøb kan være 
dyre. På kurset får du derfor mulighed for at 
prøve vores set-up med forskellige mikrofo-
ner, lys og kameraer. Du bliver præsenteret 
for to forskellige produktionsprogrammer, 
som kan få dine online kurser til at se lækre 
ud – uden det koster alverden. På den måde 
kan du i ro og mag finde ud, hvilket udstyr 
du har brug for i dit arbejde. 

PROGRAM FOR KURSUS I  
DIGITAL UNDERVISNING

• Velkommen, deltagerpræsentation og gennemgang af program
• Bliv klogere på muligheder og gevinster i digital læring og facilitering  
• Dyk ned i vores redskabskasse med værktøjer til online facilitering 
• Prøv kræfter med Poll Everywhere, Mural og andre faciliteringsværktøjer,  
 så du finder det der passer dig
• Få indblik i udvikling og produktion af online kurser 
• Arbejd med og få sparring på dit næste online arrangement eller kursus
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STED
SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V

DATO
D. 29. april  2021, kl. 9.30-15.30
Vi starter med morgenmad kl. 9.00.

PRIS
Deltagerpris: 1.795 kr. ekskl. moms. 
Prisen inkluderer forplejning på kursusdagen

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 faktu-
ra til (evt. EANnummer og referencetekst, hvis din 
organisation har et sådan).

Efter du har tilmeldt dig, modtager du en bekræftel-
sesmail, hvor du 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 til-
meldt. Betaler du ikke din faktura rettidigt, forbehol-
der vi os retten til at tilbyde din plads til en anden.

PRAKTISKE INFORMATIONER UNDERVISERE
OM INGERFAIR
Ingerfair er en højt specialiseret konsulentvirksom-
hed 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 sær-
lige 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 forvalt-
nings- 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

FREDERIK C. BOLL 
adm. direktør i og stifter af 
Ingerfair. 
Uddannet sociolog. Til dag-
lig løser Frederik en række 
forskellige undervisnings- 
og rådgivningsopgaver i 
foreninger, frivillige organi-

sationer og kommunale institutioner. Blandt andet 
udviklingsprojekter om generationsudvidelse i store 
danske foreninger. Frederik er forfatter til bøgerne 
Frivilligkoordinering – hvorfor og hvordan?, Sådan 
skriver du frivilligstrategier og frivilligpolitikker der 
virker, Sådan leder du frivillige og Samskabelse eller 
samarbejde? Forskelle, fordele og fremgangsmåder.

MARIE BAAD HOLDT
Marie har været chefkonsu-
lent i Ingerfair siden 2013. 
Hun har 20 års erfaring i 
arbejdet med frivillige og 
har specialiseret sig i 
kommunikation inden for 
organisationsverdenen 

og rekruttering af frivillige. Marie er medforfatter 
på bøgerne Sådan rekrutterer du frivillige, Sådan 
bruger du kultur- og kommunikationsanalyser til at 
skabe et bæredygtigt frivilligmiljø og Samskabelse 
eller samarbejde? Forskelle, fordele og fremgangs-
måder.Der tages forbehold for ændringer

mailto: tilmelding@ingerfair.dk
http://www.ingerfair.dk

