
 

 

 

 

 

 

Tid  

Onsdag den 7. februar  

kl. 9.30 – 15.30 

Sted   

Munkegården,  

Rugårdsvej 205,  

5464 Brenderup 

Målgruppe  

Kurset henvender sig til alle 

medarbejdere på skoler og uddannelses-  

steder, som ønsker et nyt visuelt værktøj 

til støtte af og samarbejde med unge 

med særlige behov. 

Max. 12 deltagere, så ”først til mølle” - 

princippet er gældende. 

Pris  

Medlem Ligeværd Kr. 2.170                                               

inkl. forplejning og kursusmateriale. Pris 

ikke medlemmer kr. 2.895.  

Tilmelding  

Sendes til:  tina@ligevaerd.dk   

Oplys navn, institution                              

og mailadresse på deltager(e). 

Tilmeldingsfrist:   

Den 7. januar 2018.                                

Ved tilmeldingsfristens udløb er 

tilmelding bindende. 

For yderligere information              

kontakt venligst konsulent  

Mette Davidsen, tlf. 22 34 31 13. eller 

mette@ligevaerd.dk 

 

Visualiser, strukturer og 

levendegør med tegning og ord 

Et begynderkursus i grafisk facilitering 

 

Det bliver en dag, hvor du introduceres til de grund-    

læggende principper bag grafisk facilitering og med masser     

af praktiske øvelser. Det er IKKE en forudsætning, at du kan 

tegne i forvejen. 

Formålet med dagen er, at du lærer de basale teknikker, der 

giver dig et nyt visuelt værktøj, som du kan vælge at trække 

ind i din formidling, processer og samtaler. Med grafisk 

facilitering kan du visualisere mønstre, forbindelser og netværk 

af ord og billeder. Visualisering bidrager til læring, overblik, 

interaktion, engagement og fastholder processer. 

Det får du med hjem: 

- en introduktion til grundtankerne i grafisk facilitering 

- basale tegneteknikker:   

  mennesker, steder, skilte, processer, samt tale 

- måder at visualisere struktur på og en række enkle 

  skabeloner, som understøtter din facilitering 

- introduktion til:  

  skygger og highlights, brugen af skrifttyper og farver 

- påbegyndelse af dit eget ikon bibliotek,                                   

  som passer til dit arbejdsfelt 

- basis pakke med tuscher, blyant, viskelæder og notesbog 

 

Underviser Mette Davidsen er uddannet grafisk facilitator og 

har erfaring med at bruge dette værktøj sammen med unge 

med særlige behov og i udviklingsprocesser i Ligeværd. 
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