
 
 

Kære teams, sporansvarlige, kursusledere og uddannelsesfolk 

På årets uddannelsesweekend samler vi alle ungdomskurser og uddannelsesspor. Det 

bliver en weekend fyldt med energi, hvor vi klapper hinanden på skuldrene for det gode 

arbejde vi har lavet for spejdere og ledere, og hvor vi sætter spot på fremtidens uddannelse 

i Det Danske Spejderkorps. 

I weekenden bliver der både rig lejlighed til at blive inspireret og til at pleje dit 

spejdernetværk. Vi får bl.a. besøg af ekspert i nonverbal kommunikation Jesper Bergstrøm, 

der gør os klogere på at bruge kropssproget godt i rollen som vejleder. Vi dykker også ned 

i ledelsesudviklingsstrategi og ledelsesprincipper, og lørdag aften begejstres vi af et stort 

event, som vi ikke vil afsløre for jer endnu... 

Der bliver selvfølgelig også rig lejlighed til socialt samvær og erfaringsudveksling. Det 

gælder ikke mindst lørdag aften, hvor der bliver liveband og en lækker spejderfest. 

Vi glæder os til at se dig! 

/Planlægningsteamet 

 

PRAKTISK INFO 

• Tid: 10.-12. marts 2017.  
Vi starter kl. 19.30 fredag og slutter søndag kl. 12 med take-away frokost. 

• Sted: Hotel Legoland, Åstvej 10, 7190 Billund. 

• Pris: Gratis for alle instruktører og trænere 

• Tilmeldingsfrist: 28. februar 2017 

• Tilmelding: I Blåt Medlem - kursusnr. 17080 

• Hvad skal jeg have med? Smid tørklædet om halsen, pak din tandbørste, god 
energi, højt humør og gerne spændende nye ideer og stof til refleksion. Hotel 
Legoland og arrangør-teamet sørger for alt andet praktisk. 

 

Tjek det fulde program på næste side 



 
 

FORELØBIGT PROGRAM 

Fredag – start kl. 19.30 

Fælles inspirationsoplæg ved Jesper Bergstrøm: Jesper Bergstrøm gør os klogere på hensigtsmæssig 
kropssprog i vejlederrollen, og hvordan man kan skabe tillid uden at sige et ord. Jesper er ekspert i 
nonverbal kommunikation og har bl.a. rådgivet Mærsk, Apple, IBM, DR og mange flere. 

Socialt samvær og erfaringsudveksling: Vi slutter aftenen af i baren med en kold øl, eller en cola og tid 
til socialt samvær og erfaringsudveksling på kryds og tværs.  

Lørdag 

Ledelsesudviklingsstrategien: Vi kaster os over den nye ledelsesudviklingsstrategi og ser nærmere på, 
hvad det betyder for jeres team. Vi skaber plads til at eksperimentere, sætte handling bag nogle af 
ordene i strategien og give plads til nye og spændende initiativer. 

Ledelsesprincipperne: Inspiration til, hvordan vi i de forskellige teams kan implementere 
ledelsesprincipperne i eget team og sende det med deltagerne hjem.  

Erfarings- og inspirationstorv: Bazarområde, hvor du frit kan vælge mellem mange forskellige tilbud og 
gå i dialog med forskellige uddannelsesfolk. Du kan fx:  
- tage en snak med Jens fra Ungdomskurserne og Kir Laustsen og blive klogere på regnskabsdelen 
- gå i dialog med Sofie Feldbæk Gaardesø fra korpskontoret 
- tale med Kasper Hertz og blive klogere på, hvordan den nye ledelsesudviklingsstrategi påvirker dig 
- droppe ind i erfaringsudvekslingsområdet og meget mere 

Projektorganisering i den fælles organisation: Tal med med korpsledelsen og generelsekretæren og 
hør bevæggrundene for den nye projektorganisering i den fælles organisation. 

Samlet event og fest: Vi slutter dagen af med et samlet event – men vi afslører ikke hvad det er allerede 
nu. Vi vil til gengæld gerne love at det bliver sjovt og udfordrende. Dagens sluttes af med et brag af en 
fest, når der går livemusik på scenen, baren åbner og vi fejre alt det hårde arbejde der er gået forud og 
alle de spændende initiativer der venter i fremtiden.  

Søndag 

Ungdomskurserne: Ungdomskurserne – laver workshops specifikt målrettet ungdomskurserne og 
skaber plads til erfaringsudvesling og dialog internt.  

Ledelseskurserne: Ledelseskurserne bruger søndagen på at kvalificere hvordan vi gør de enkelte kurser 
endnu mere attraktive. Herunder hvordan tiltrækker vi nye kursister, hvordan arbejdet med 
udviklingsplaner m.m. kan være med til at styrke teamet fremadrettet og undersøger muligheden for at 
lave kurser i nye former og formater.   

 

Programmet slutter søndag med take-away frokost fra kl. 12 


