Få faglig inspirasjon til ditt arbeid med frivillige
Kveldskurs med Ingerfair
•
•
•
•

Få rom til faglig fordypelse og inspirasjon i en travel hverdag
Korte, praksisnære kurs med konkrete problemstillinger i arbeidet med frivillige
Få brukbare verktøy til ditt arbeid med frivillige
Få kursbevis hvis du gjennomfører 6 eller flere moduler

Faglig innspill til arbeidet med frivillige
Få finpusset frivilligfagligheten på en lang rekke områder
med korte kveldskurs, som setter et perspektiv på
frivillighet, frivilligkoordinering, rekruttering og mye mer. Når
du blir mer bevisst om hva du gjør og hvorfor, står du
sterkere som leder, koordinator eller samarbeidspartner for
de frivillige.
Fordypelse og samtaler med likesinnede
Mange som jobber med frivillige til hverdags opplever at de
ofte sitter alene med problemstillingene. Vi gir deg rom til
faglig fordypelse og plass til sparring med likesinnede, og vi
gir deg brukbare verktøy du kan ta med hjem.
Målgruppe
Dette kurset passer for den som har et
frivillig lederverv i en større eller mindre organisasjon.

Velg selv om du deltar på ett kurs eller alle åtte
Hvert kurs består av tre timer hvor vi dykker ned i et
spesifikt område innenfor frivilligkoordinering. Det er helt
opp til deg og ditt behov om du er med på alle kursene eller
om du deltar på et par stykker som du har spesielt interesse
for. Se kursbeskrivelser på neste side.
Lær fra de som vet hva det handler om
Ingerfairs konsulenter er spesialister på rådgiving og
undervisning av kommuner, foreninger og organisasjoner
om verktøy, utfordringer og løsninger knyttet til det å jobbe
med frivillige. Vi er Norges første virksomhet som
utelukkende er spesialisert i den frivillige sektor.
*Vi tilbyr også mindre kursrekker.

Kursrekke
Modul 1: Frivillighet i Norge
• Her går vi inn å ser på fagfeltet frivilligkoordinering.
Vi ser på hvem de frivillige er, samt hvordan og hvorfor vi skal involvere dem.
Det blir i denne sammenheng presentert et par gode modeller til videre
analytisk arbeid.
I tillegg tar vi tempen på frivilligheten i det norske samfunnet i dag.
Modul 2: Hvordan organisere ditt frivillige miljø
• I dette kurset presentert vi Ingerfair’s organisasjonsmodell, og viser
spesifikt hvordan og hvorfor den kan benyttes i deres organisasjon.
Modul 3: Rekruttering
• Fokuset i dette kurset er enkle tips og triks i forhold til hva som fungerer
og hva som ikke fungerer og deltakeren blir en viktig brikke med utforming
av egne verktøykasser for effektiv rekruttering
Modul 4: Målrettet rekruttering
• Kurset hvor vi har fokus på målrettet rekruttering og hvorfor det er
hensiktsmessig og bruke tid på en målgruppeanalyse.
Modul 5: Mobilisering og motivasjon
• I dette kurset ser vi på hvordan bruke organisasjonsmodellen til å få
selvdrevende frivillige og hvordan holde motivasjonen til de frivillige oppe ved å ha
fokus på mobilisering, motivene til de frivillige, de ulike felleskap, alternativ valuta
og de 4 teknikkene for å holde engasjementet og motivasjonen oppe.
Modul 6: Teamleder
• Vi spiller ingerfair sitt faglige spill - Teamlederspillet!!
Modul 7: Hemmeligheten bak en god konflikt
• I dette kurset ser vi på hvorfor en konflikt oppstår og hvordan hindre at den
i det hele tatt oppstår.
Modul 8: Hvem er du som leder av frivillige?
• I dette kurset så kartlegger vi din lederstil og ser på hvordan du kan bli enda
bedre leder for dine frivillige.
	
  

Deltakere vinteren 2018 sier følgende om Kursrekken:
	
  
”Jeg har i vinter hatt gleden av å delta på kursrekken
frivilligkoordinering og ledelse av frivillige.
Kursholder Sylvia Jacobsen med sitt glødende engasjement, sin
kunnskap og sin formidlingsevne gjorde alle kurskveldene gode.
Godt sammensatt kurs hvor modulene bygger på hverandre og gir
nyttig kunnskap som jeg tar med meg videre inn i frivilligheten.
Jeg anbefaler alle som skal jobbe med frivillige å delta på dette
kurset, mye nyttig lærdom som gir rom for refleksjon og
selvutvikling for å bli en bedre leder”.
- Synnøve Aksnes, leder Vest Agder Røde Kors
	
  
	
  

”I min jobb møter jeg mange frivillige. Ved å delta på kurs i regi av
Ingerfair Norge, lærte jeg hvordan jeg kan lede mine frivillige på en
bedre måte.
Meld deg på kurset, for da blir du blir en bedre leder”
- Elsa Slåtto – Distriktsmedarbeider KRIK-Agder
	
  
	
  

“Det viktigste ved å delta på kursrekken var at jeg endelig fikk
teoretisk påfyll. At kursholder kom med masse eksempler på ulike
situasjoner og jeg utviklet mine metoder og tanker om
frivilligheten. Jeg er nå blitt mye mer trygg i rollen som leder og
forstår mye bedre hva som skjer inni min organisasjon”.
- Natalia Hepnerova, Frivilligkoordinator i batteriet Sør. 	
  

