Lederkursus 2018
VIL DU BLIVE EN BEDRE
LEDER?
Godt frivilligt arbejde kræver god ledelse. Som
frivillig leder er du med til at skabe de rammer,
der gør at de andre frivilliges arbejde kan gøre en
forskel. Derfor samler vi hvert år frivillige ledere
fra hele landet for at arbejde med lederrollen og
lære nye redskaber og metoder.
Ledelsesopgaven er noget, man hele tiden kan
øve sig på og sparre om med andre frivillige og
med medarbejdere fra DFUNK-sekretariatet.
Gennem dit arbejde som frivillig leder kan du øve
dig i at lede og gøre dig erfaringer, du kan bruge i
fremtiden.
På lederkurset vil du få faglige inputs, nye idéer
og afklaring, der gør dig til en bedre leder i
DFUNK og gør det lettere at tage
ledererfaringerne med dig bagefter. Du vil få nye
redskaber og inspiration og blive skarpere på
roller og samarbejdsrelationer. Du vil møde andre
frivillige ledere, udveksle erfaringer og udvikle
idéer.

HVOR OG HVORNÅR?

9.-11. november på Brenderup Højskole på Fyn.
Tag toget til Middelfart, så du ankommer kl. 10.00
lørdag morgen, så arrangerer vi en bus derfra til
højskolen. Vi forventer, at alle overnatter fra
lørdag til søndag (der er også mulighed for at
overnatte fra fredag).

VI SKAL BL.A ARBEJDE MED:
•
•
•
•
•
•

Ledelse i frivillige organisationer
Anerkendende ledelse og ledelsesroller
Dig selv som leder
Samskabelsesmetoder
Frivilligtyper og gruppedynamik
Samarbejde og udvikling i DFUNK’s
regionsforeninger.

UNDERVISEREN ER Frederik Fredslund Andersen,
chef for Foreningsudvikling i DUF, tidligere
chefkonsulent i Rambøll Management og
certificeret systemisk coach. Frederik har mange
års erfaring
med
ledelse
i
frivilligt
foreningsarbejde - bl.a. fra spejderbevægelsen
og med ledelsesudvikling i både den private og
offentlige sektor.

HVEM KAN DELTAGE?

Kurset er for frivillige koordinatorer, frivilligansvarlige, bestyrelsesmedlemmer,
sommercampledere og andre, der arbejder for –
eller gerne i fremtiden vil arbejde for – at gøre
DFUNK til den bedst mulige ramme for unges
frivillige indsats.

TILMELDING

Hurtigst muligt og senest d. 15. oktober på:
https://goo.gl/forms/NbxIJPHpegfPXxE12
Der er i alt 30 pladser på kurset. DFUNK betaler
transporten.

