Ny i Foreningsverdenen?
Tilmelding til kurset 1-2-idrætsleder er nu åben.
Flere klubber kæmper med at finde frivillige ledere, som har mod på at indgå i
ledelsen af foreninger. Ofte handler det om, at de frivillige ikke er klar over, hvad
det kræves af den enkelte at indgå i forenings- eller bestyrelsesarbejdet.
For bedre at klæde de frivillige på til at varetage ledelsesopgaver rundt om i de
mange foreninger, er en række mindre specialforbund gået sammen om at lave en
uddannelse, som kan give disse frivillige en række værktøjer, som kan hjælpe
dem i det daglige med såvel drift, som generel ledelse af de mange frivillige.
Formål og forudsætninger
Formålet med uddannelsen er at give deltagerne en indføring i de basale
principper inden for foreningsforståelse og daglig ledelse af de mange frivillige i
klubben.
Klubberne kan indstille et eller flere af deres medlemmer til at deltage i kurset 1-2
idrætsleder. Forudsætningen er, at vedkommende har et ønske om at bidrage til
at løfte de mange opgaver, der findes i en forening. Derudover skal der være en
lyst til at dygtiggøre sig inden for området ledelse og personlig udvikling.
Efter gennemført uddannelse udleveres bevis på,
at deltageren har gennemført kurset 1-2-idrætsleder
Indhold
Uddannelsen vil indeholde både praktiske og teoretiske elementer og der vil være
en del deltagerinvolvering, hvor der arbejdes med de gængse udfordringer, som
de enkelte klubber kæmper med til dagligt.
Undervisere vil være Karina Sørensen (Dansk Judo og Ju-Jitsu Union), Peter
Andersen (Dansk Styrkeløft Forbund) og Benny Berthelsen (Dansk Hockey Union).
Nedenstående emner vil blive berørt i større eller mindre omfang.
Teoretiske emner:
 Foreningsforståelse
 Dig som leder
 Adfærd og kommunikation
 Fra ide til praksis
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Praktiske emner:
Den praktiske del vil tage udgangspunkt i ovenstående teoretiske emner og der vil
blive arbejdet både enkeltvis, 2 og 2 samt i grupper.
Undervisningsmateriale
Undervisningsmateriale udleveres på kursusdagen.
Tid og sted
Uddannelsen afvikles søndag d. 19/3-2016 på følgende adresse: Grøndal
MultiCenter – Mødelokale 1, Hvidkildevej 64, 2400 København NV. Kurset kører fra
09.00-17.00.
Deltagergebyr
Prisen er 200,- kr.
Der serveres en sandwich og lidt at drikke i forbindelse med kurset.
Vi opfordrer klubberne til at betale for deres deltagere på kurset.
Refusion af deltagergebyret til uddannelsen
I kan benytte jer af, at jeres klub muligvis kan få refunderet nogle af
omkostningerne ved at sende jer på uddannelse. Det varierer fra kommune til
kommune, hvor stort tilskuddet er og nogle kommuner giver desværre ikke
tilskud. Tjek derfor på den enkelte kommunes hjemmeside eller kontakt
kommunen direkte for at høre, hvilke muligheder I har.
Tilmelding og betaling
Der er et begrænset antal pladser på kurset. Disse fordeles efter først-til-mølleprincippet.
Tilmelding skal af klubbens kursusansvarlige på
http://www.taekwondo.dk/arrangementer.asp
Spørgsmål kan rettes til udviklingskonsulent - udvikling@taekwondo.dk.
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Program for dagen
Kl. 09.00

Velkomst over en kop kaffe og kort gennemgang af dagens program
Foreningsforståelse
Dig som Leder

Ca. 11.00

Frokost

Ca. 11.30

Adfærd og kommunikation
Fra ide til praksis
Opsamling og afslutning

Kl. 17.00

Tak for i dag 

Bemærk venligst:
Tidspunkterne er vejledende. Medbring selv papir, blyant mm., såfremt du ønsker at tage
notater.
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