
 

 

 

 

 

 

Tid:  
Den 31. maj 2023 

kl. 9.30 – 15.30 

 

Sted:   
Munkegården 

Vejrupvej 2 

5464 Brenderup 

 

Målgruppe:  
Kurset henvender sig til ledere, team- 

og projektledere, facilitatorer og 

undervisere der ønsker at styrke og 

optimere deres procesfacilitering og 

gå i dialog med deres kursister 

 

Underviser: 
Sabitha Jørgensen fra Aftryk.nu 

 

Pris:  
Medlem Ligeværd kr. 2.270. inkl. 

forplejning og kursusmateriale. 

Ikke medlemmer kr. 2.995. 

Beløbet er ikke momspligtigt 

 

Tilmelding:  
Sendes til: tina@ligevaerd.dk   

Oplys navn, institution og mailadresse 

på deltager(e) 

 

Vilkår: 
Tilmelding er bindende mindre end 4 

uger før kursusstart 

Du har måske været på kursus i grafisk facilitering eller drømmer 

om at facilitere sjove, kreative og inddragende processer, der 

højner deltagernes bidrag og engagement, men har svært at gribe 

det an.  

På dette kursus i procesfacilitering lærer du at skabe et aktivt og 

inkluderende læringsrum!  

I løbet af dagen lærer du at tilrettelægge og afholde interaktive 

møder, så energiniveauet opretholdes hele vejen igennem, og 

dine deltagere går opløftede derfra. Du lærer at udvikle, designe 

og facilitere processer med udgangspunkt i drejebøger. Ved hjælp 

af en drejebog får du skarpere og mere konkrete møder, hvor 

alles bidrag bliver sat i spil, og deltagerne kommer op af stolen og 

ud på gulvet. Møderne bliver sjovere, mere interaktive og 

effektive. Resultatet er, at alle går tilfredse derfra, fordi de ved, 

hvem gør hvad efterfølgende. Udover drejebøger anvendes også 

grafiske skabeloner og tredjepartsværktøjer, såsom dialog-og 

refleksionskort, som involverer og øger deltagernes involvering. 

Når du anvender drejebøger, grafiske skabeloner og 

tredjepartværktøjer skabes der et flow og en sammenhæng 

gennem mødet og det øger deltagernes interaktion og udbytte. 

 

Efter kurset er du i stand til at:  

• Optimere dine deltageres udbytte af undervisning, møder 

og workshops  

• Anvende og inddrage grafiske skabeloner og 

tredjepartværktøjer i din mødeledelse  

• Udvikle drejebøger, der skaber interaktion, flow og 

sammenhæng i dine møder eller workshops  

• Forandre dine deltagere fra passive lyttere til aktive 

medskabere 

 

Fagligt indhold  

Introduktion til Designstjernen og Hiim og Hippes didaktiske 

model som planlægningsværktøj. Viden om hvordan du agerer 

som mødeleder før, under og efter mødet. Inspiration til og viden 

om hvordan du skaber trygge processer, hvor alle kommer til 

orde. Tips og trick til at skabe involverende møder som sikrer, at 

ingen læring går tabt. 

 

Øvelse  

Udvikling af drejebøger - planlægning og tilrettelægning fra A-Z 

Procesfacilitering 

Skab inddragende processer og styrk din gennemslagskraft som facilitator 
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