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De centrale spørgsmål 
Det gælder i kursusannoncen og på dds.dk. Det gælder på Facebook, ved lejrbålet og ved det 
tilfældige møde på Godik. Når en spejder eller leder skal tage stilling til et kursus, stiller han eller 
hun en række spørgsmål, som vi som instruktører skal kunne besvare: 
 

De uomgængelige: 
• Hvad går det ud på? / Hvad skal der ske? / Hvad skal vi 

lave? 
• Hvad får jeg ud af det? 
• Hvem er målgruppen? / Hvem er det for? / Hvem møder jeg? 
• Hvad er arbejdsformen (fx lejrkursus, hikekursus) 
• Hvor finder jeg mere information? 

 
Hvis der er plads 

• Hvem er teamet? Hvad er teamets kompetencer? 

De formelle/ praktiske (kursusfakta): 
• Hvornår foregår det? 
• Hvor foregår det? 
• Hvad koster det? 
• Eventuelle forudsætninger (fx førstehjælpskursus) 
• Navn og kontaktinfo på kursusleder 

 

Hvad er temaet? 
Kursister i alderen 12-18 
er meget interesserede i, 
hvilken fantasiramme, der 
binder kurset sammen. 
Men valg af tema må ikke 
være det eneste, 
kursisterne får svar på… 

Kan du konkretisere det? 
Ord som ”udfordrende”, 
”sjovt”, ”spændende” og 
”uforglemmeligt” fortæller 
ingenting om, hvad kurset 
rent faktisk går ud eller, 
hvad kursisten tager med 
hjem. Vær i stedet 
konkret. Fortæl, hvad der 
rent faktisk skal ske. 
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Kursusannoncen – et forslag til en god opbygning 
Den præcise overskrift 
Overskriften skal fortælle, hvad kurset går ud på og meget gerne være kursets titel. Det er 
vigtigere, at den er dækkende end, at den er vækkende. 

En linje om målgruppen 
Vi har mange forskellige ledere og spejdere i DDS og deraf mange 
forskellige målgrupper. Brug en linje på at skrive præcis, hvem jeres 
kursus er for. Fx: ”Kurset for kursister, der er kommende chefer…” 

En anden linje om tid og sted 
Slå lige fast, hvor og hvornår kurset foregår. Fx ”7. - 9. maj på 
Hylkedam Spejdercenter” eller ”18. – 20. juni i København” 

Den fængende indledning 
Brug to til tre linjer på at fange kursistens interesse for kurset ved fx 
at beskrive en konkret situation, som kursisten vil kunne se sig selv 
i. En situation I vil arbejde med på kurset.  

Hvad skal der ske, og ”what’s in it for me”? 
Fortæl kursisten, hvad der skal ske på kurset. Giv måske tre – fem 
eksempler. Fortæl desuden, hvilke kompetencer kursisten får 
arbejdet med, og hvad kursisten kommer hjem med. Her skal de 
centrale spørgsmål besvares helt konkret. Det er også her, lederen 
for alvor gennemskuer, om kurset er noget for ham eller hende. 

Det vigtige billede 
Send altid et billede til redaktionen sammen med kursusannoncen. Et godt billede er det relevante 
supplement til teksten og må meget gerne ledsages af en billedtekst (billedtekster er noget af det 
mest læste i kursusannoncer). Har I ikke noget billede, så beskriv, hvad redaktionen skal forsøge 
at finde frem fra korpsets fotoarkiv. 

Vi elsker punkt, punkt, punkt, punktform… 
Bullet’s – som vi siger på nudansk – er gode til mange ting og nemme at overskue for læseren. 
Brug dem altid til at opliste kursusfakta og brug dem med fordel til at vise, hvad kursisten vil lære 
på jeres kursus. 
 

Mange elementer er godt 
De fleste ”scanner” en 
kursusannonce i stedet 
for at læse den. Øjnene 
leder efter ting, som de 
kan gribe fat i, og derfor 
er mange små elementer 
bedre end ét stort.  

Lav gerne layoutforslag 
Kursusavisens og 
uddannelsesmagasinets 
layoutere elsker at få 
input til deres arbejde. 
Tegn gerne en skitse i 
hånden eller på 
computeren og send den 
til redaktionen sammen 
med annoncen. 
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Mulige rekrutteringskanaler 
Mulighederne for at komme i kontakt med jeres målgruppe er mange. DDS Uddannelse gør fra 
centralt hold alt, hvad der er praktisk muligt for at få hele korpset til at bruge de mange tilbud om 
uddannelse og udvikling. Men husk – at du selv er den stærkeste ambassadør…  

Jeg - mig selv – jeg er det stærkeste medie 
Der findes ikke stærkere markedsføring end din anbefaling af et kursus til en medleder. Mange 
gange er det blot en enkelt sætning, der skal til: ”Har du set kursusavisen?” eller ”Jeg tror, at jeg 
har set et kursus i uddannelsesmagasinet, der lige er noget for dig.” Brug kursusavisen, 
uddannelsesmagasinet og dds.dk som en hjælp, når du anbefaler kurser.  

Andre arrangementer og møder mellem korps og lederne i gruppen 
I foråret 2010 tager de tre SPARK-kurser på Seniorseminar Refleks for at fortælle om deres kurser 
til målgruppen. På samme måde fortæller konsulenterne gerne om kurset for erfarne ledere, og 
uddannelsesmarkeder er et optimalt sted at rekruttere kursister til fx ”Kursus for nye ledere”.  

www.det-sejeste-spejderlederkursus-i.dk 
Jeres egen kursushjemmeside kan indeholde al den information, der ikke er plads til i 
kursusannoncen – fx ugeprogram, uddybende beskrivelser af elementer, moduler, workshops og 
inspirerende billeder. Brug jeres egen hjemmeside til at skabe en stærkere relation til jeres 
potentielle kursister.  
Hjemmesiden kan ”ligge” på korpsets servere – men den skal ikke. På samme måde skal den ikke 
hedde dds.dk/xxxxxx – men husk at placere et korpslogo et eller andet sted på forsiden af sitet. 

Flyers/ foldere 
Flyers og foldere er altid godt – fx til omdeling i grupper i nærområdet eller på andre kurser. 
Designmæssigt må I meget gerne tage udgangspunkt i korpsets grafiske linje – læs mere her: 
www.dds.dk/pr-kommunikation 

Facebook og andre sociale tjenester på internettet 
Opret endelig en gruppe eller en fanside på fx Facebook for jeres kursus. Det gode ved disse sites 
er, at målgruppen allerede er til stede. Men husk - også her skal I besvare de centrale spørgsmål. 

Uddannelsesmagasinet og dds.dk 
Kursusavisen til spejderne udkommer én gang hvert år. Uddannelsesmagasinet til lederne 
udkommer to gange om året. Her får I naturligvis jeres kursusannonce med. 


