INGERFAIRS KURS I LEDELSE OG
ORGANISERING AV FRIVILLIGE
2019 OSLO
Ingerfair sitt kurs i ledelse av frivillige tar opp
”temaer
som er viktige å trene på for alle som
jobber med dette.
Et høydepunkt i kurset er Teamlederspillet.
Spillet er et flott verktøy for opplæring av gode
ledere. Det byr på velkjente situasjoner og
dilemmaer som spillerne får trene seg på. Man
kan spille flere ganger og likevel lære noe nytt
Anne Sofie Grønn – Rådgiver frivillighet, Kreftforeningen

”

BLI TRYGG I ROLLEN SOM LEDER AV FRIVILLIGE
•		 Et praksisorientert kurs, som lærer deg å motivere andre og skape ildsjeler
•		 Du lærer å lede et team med både ansatte og frivillige
•		 Du vil styrke din egen utvikling som leder
•		 Du får de beste verktøyene til ledelsesoppgaven
•		 Styrk ditt eget lederskap ved å bruke dine og andres erfaringer som
utgangspunkt for selvutvikling.
Mye viktig påfyll. Møte mennesker som jobber med noe så viktig som frivillighet.
”
Spesielt interessant var det å lære om de ulike ledertypene og hvor viktig det er å være
bevisst hvordan man selv leder de frivillige på en god måte. Fikk noen fine aha opplevelser
når man gjorde oppgaver og spill knyttet opp mot de ulike ledertypene og at man som
regel er en god blanding av en eller flere av de fire.

”

Linda Christin Olsrud-Sørensen – Frivilligkoordinator v. Tempe HVS Trondheim Kommune

KURSFORLØP
Bruk din arbeidstid på det som virker
Når du både har den teoretiske ballasten og de rette
verktøyene, da er ledelse av frivillige en spennende
oppgave. Dette kurset gir deg velprøvde arbeidsverktøy til å organisere det frivillige arbeide, sette grenser
for deg selv som leder, samt å navigere i kryssfeltet
mellom frivillige og ansatte.

Unngå fallgruvene, når du stiller krav
Ledelse av frivillige handler om å motivere. Kurset
setter deg i stand til å inspirere og motivere dine
frivillige. Ledelse av frivillige handler om å våge å
stille krav og ha ambisjoner. Kurset gir deg de beste
verktøyene til arbeidet med dynamikken i gruppen av
frivillige, slik at du holder rett kurs og innfrir organisasjonens mål og visjoner.

Test din faglighet med kjente ledelsesutfordringer
Vi har utviklet en ledelsessimulator – et læringsspill – Teamleder.
I Teamleder spiller du sammen med de andre spillerne mot
spillet- allerede i første runde blir dere utfordret. Dere skal sparke
en frivillig! For å vinne mot spillet så skal dere være gode på å
sette ord på erfaringene dere har gjort dere knyttet opp mot god
og dårlig ledelse. Gjennom spillet skal dere hele tiden forholde
dere til dynamikken i frivilliggruppen, så alle føler seg involvert.
Samtidig skal dere holde stø kurs og innfri sjefens mål og visjoner.
På denne måten gir teamleder spillet et virkelightesnært bilde av
ledelse av frivillige.

Lær å tenne ildsjeler
Når du involverer dine frivillige i ledelses- og koordineringsoppgaver, skaper du en arena hvor de frivillige
tar mer eierskap til prosjektene. Med mer eierskap
følger et høyere engasjement blant de frivillige. Kurset
vil derfor fokusere på god delegering, slik at du som
leder får mer tid til å utføre dine ledelsesoppgaver.

DAG1

DAG2

DAG3

LEDELSE & MOTIVASJON
AV FRIVILLIGE I PRAKSIS

KAPASITETSOPPBYGGING
& LEDERUTVIKLING

FORVENTNINGSAVSTEMNING
& KONFLIKTHÅNDTERING

• Få det teoretiske fundament
til å lede frivillige og skap en
attraktiv frivilligkultur.

• Slik leder du frivillige i praksis på en
enkel og effektiv måte.

• Lær dine frivillige viktigste motiver å
kjenne slik at du unngår å demotivere
dem.

• Slik organiserer du det frivillige arbeide så du gir de
riktige oppgaver til de riktige
frivillige.

• Kartlegg din personlige ledelsesstil,
så du vet hvor du står sterkt og
hvordan du kan stå enda sterkere
• Prøv kreftene med utfordringene
i ledelse av frivillige i Teamleder
– læringsspillet om ledelse av
frivillige.

• Skap de beste forutsetninger for de
frivillige gjennom en god forventningsavstemning med nye frivillige.
• Vit hvordan du skal ivareta dine frivillige ved å bruke riktige motivasjonstekniker tilpasset dine frivillige
• Slik unngår du konflikter ved å fokusere på de gode relasjoner mellom
frivillige og ansatte.

PRAKTISK INFORMASJON

UNDERVISER

STED
HARALDSHEIM, Oslo
Klikk her for mer informasjon.

SYLVIA JACOBSEN er seniorkonsulent i Ingerfair.
Hun har arbeidet med ledelse
av frivillige i 15 år både som
ansatt og frivillig. Sylvia er en
erfaren underviser som kan
tilrettelegge et kurs eller workshop på et høyt akademisk nivå.
Hun er vant til å planlegge og
gjennomføre store og små arrangementer. Til daglig
løser hun en rekke ulike undervisnings- og rådgivningsoppgaver i foreninger, frivillige organisasjoner
og kommunale institusjoner. Hun er også aktuell med
Norges første bok om ledelse av frivillige ”slik leder
du frivillige i ulike situasjoner”

DATOER
16. januar 2019 kl. 9.00-15.00
17. januar 2019 kl. 9.00-15.00
06. februar 2019 kl. 9.00-15.00
SERTIFISERING:
Ved bestått skriftlig oppgave mottar deltageren sertifisering. Sertifiseringen er inkludert i prisen.
MAT OG DRIKKE:
Det serveres mat og drikke på alle kursdagene*
*Har du spesielle allergier vi må ta hensyn til så må du
varsle om dette senest 20 desember 2018.
PRIS:
Pr. deltager kr.8.500,Prisen inkluderer mat og drikke på alle kursdagene
samt en bokpakke med følgende bøker:
•
•

Slik leder du frivillige i ulike situasjoner
(verdi kr.310,-)
Frivilligkoordinering – hvorfor og hvordan?
(verdi kr. 346 ,-)

PÅMELDING:
Du melder deg på ved å skrive ditt navn og organisasjon til: post@ingerfair.no
Påmeldingsfrist er 19. desember 2019.
Det er begrenset med plasser. Vi ønsker at du skriver
et par setninger om deg selv, og hva du ønsker å få ut
av kursforløpet.

Påmelding er bindende. Ved avmelding frem til 30
dager før påmeldingsfristen den 20. desember 2018
refunderes 50% av beløpet. Ved avmelding senere
enn 30 dager før, og til og med, den 20. desember
refunderes 25% av beløpet. Ved avmelding etter den
20. desember refunderes beløpet ikke.
Etter du har meldt deg på vil du i løpet av kort tid
motta en bekreftelsesmail på om du har fått plass
eller ikke. Innenfor 10 arbeidsdager mottar du en
faktura. Det er først, når fakturaen er betalt, at du er
påmeldt. Betaler du ikke din faktura forbeholder vi
oss retten til å tilby din plass til en annen.
OM INGERFAIR
Ingerfair er den første bedriften som utelukkende er
spesialisert i å utdanne og gi råd til foreninger, organisasjoner og kommunale institusjoner om de verktøyene, tilnærmingene og spørsmålene som knytter
seg til det å jobbe med frivillige. Vår store styrke er at
vi jobber på tvers av områder, organisasjonsstrukturer
og etater.
Vi er spesialister i praksisrelaterte verktøy og mulighet
for å arbeide med frivillige, involvering av innbyggere
og samarbeid mellom det frivillige og offentlige
Les mer om vårt arbeid og faglige materialer på
www.ingerfair.no

