
Undervisningen gennemføres som case-orienteret undervisning. Det vil sige, at deltagerne præsenteres for værktøjer og teori, som via cases trænes 
og afprøves i praksis. Deltagerne vil derved få mulighed for at anvende den tillærte teori og omsætte den til handling. 
 
Højskolen står for rammerne samt morgensamling og forplejning. 
 
7. – 13. juli 2019: 
  

Klokken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.15 – 
8.30 

Morgensamling  Morgensamling  Morgensamling  Morgensamling  Morgensamling  

8.30 – 
10.00 

Intro til 
organisationerne. 
 
Teoretisk gennemgang 
af natursyn 

Naturfilosofi – ekstern 
oplægsholder 

Hvad er 
bæredygtighed? 

Biodiversitet Natur og vildtpleje 

10.00 – 
10.25 

Pause 

10.25 – 
11.55 

 
Fortsat… Teoretisk 
gennemgang af 
natursyn 

Naturfilosofi – ekstern 
oplægsholder 

Hvad er resiliens og 
hvordan arbejder vi 
med det? 

Biodiversitet  Fortsat… Natur og vildtpleje med fokus på 
naturressourceforvaltning  

12.00 – 
12.45 

Frokost 

13.30 – 
15.00 

Samarbejdsøvelser i det 
fri omkring natursyn 

Naturtyper – ekskursion + 
lovgivning 

Ekskursion Praktiske eksempler på 
biodiversitetsprojekter 
Hvad gør man i de 
forskellige 
organisationer. 

Opsamling og evaluering 

15.30 – 
17.00 

Samarbejdsøvelser i det 
fri omkring natursyn 

Naturtyper – ekskursion + 
lovgivning 

Ekskursion Praktiske eksempler på 
biodiversitetsprojekter 

 



 
Søndagen inden: Ankomst fra kl. 15-17, 17,30: Velkomstmiddag og velkomstprogram om aftenen 
Lørdagen efter: 9-10: Morgenmad. Herefter afrejse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad gør man i de 
forskellige 
organisationer. 

17.30 – 
18.15  

Aftensmad 

Aften Aftenarrangement Aftenarrangement Aftenarrangement Aftenarrangement Fest 



 
 
 
14. – 20. juli 2019 

Klokken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

8.15 – 
8.30 

Morgensamling  Morgensamling  Morgensamling  Morgensamling  Morgensamling  

8.30 – 
10.00 

Hvad forstår du ved 
ledelse? 
Introduktion til 
organisationerne – 
hvordan arbejder vi 
med ledelse af 
frivillige? 

Ekstern 
oplægsholder/forsker 
med speciale i 
frivillighed 

Konflikthåndtering – 
hvad er en konflikt? 

Hvilke kompetencer 
skal den frivillige leder 
have til den fremtidige 
ledelse af frivillige? 

Hvordan bruger man som leder delegering og 
uddelegering? 
 
Vi skal lege med klodser!   

10.00 – 
10.25 

Pause 

10.25 – 
11.55 

Fortsat… Hvad 
forstår du ved 
ledelse? 
Introduktion til 
organisationerne – 
hvordan arbejder vi 
med ledelse af 
frivillige? 

Fortsat… Ekstern 
oplægsholder med 
speciale i frivillige 

Konflikthåndtering –  
Hvordan håndterer 
man konflikter? 

Min rolle som leder – 
rollemodel og 
ambassadør for 
sammenhængskraften 
i frivilligorganisationen  

Hvordan samarbejder vi på tværs af 
organisationerne i arbejdet med frivillige? 

12.00 – 
12.45 

Frokost 

13.30 – 
15.00 

Samarbejdsøvelser i 
det fri omkring 
ledelse 

Hvordan omsættes 
ledelse af frivillige til 

Konflikthåndtering – 
rollespil i det fri 

Ejerskab i 
beslutningsprocessen 

Opsamling og evaluering 



 
Søndagen inden: Ankomst fra kl. 15-17, 17,30: Velkomstmiddag og velkomstprogram om aftenen 
Lørdagen efter: 9-10: Morgenmad. Herefter afrejse. 
 
 

praksis i de respektive 
organisationer? 

– hvad skal der til for 
at I føler ejerskab? 

15.30 – 
17.00 

Samarbejdsøvelser i 
det fri omkring 
ledelse 

Fremlæggelse Konflikthåndtering – 
rollespil i det fri 

Fremlæggelse Planlægning af aftenens fest!  

17.30 – 
18.15  

Aftensmad 

Aften Aftenarrangement Aftenarrangement Aftenarrangement Aftenarrangement Fest 


