VELKOMMEN til LEDERDØGN 2017!
Sted: DDS Hylkedam • Hylkedamvej 54 • 5591 Gelsted
Dato: Lørdag den 30. september kl. 10:00 til søndag den 1. oktober 2017 kl. 10:30
Du er velkommen fra fredag aften
Pris: Kr. 500,- for hele døgnet / Kursusnummer i Medlemsservice: 17450
Overnatning: I eget eller lånt telt. Ved særlige behov: Mulighed på gulv i sovesal
Kursusledere / kontakt:
Bonnie Barr: bb@dds.dk / mobil: 3070 1365 &
Bent Mortensen: bmo@stofanet.dk / mobil: 6122 3843
SÅDAN SAMMENSÆTTER DU DIT DØGN
Du tilmelder dig i Medlemsservice og markerer, hvilke workshops du vil deltage på, og i hvilken periode (”1. gang” eller ”2. gang”).
Når du har valgt 4 workshops har du dit eget program for døgnet…
Se beskrivelserne og læs mere om alt det praktiske på: dds.dk/arrangement/lederdogn-2017-24-timers-fokus-pa-laering-faellesskab-og-friluftsliv

Opdateret den 25.8.2017
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Lørdag kl. 10:00: VELKOMST og gør noget aktivt, sammen og meningsfuldt
Ved ABC for mental sundhed
Brug billeder og videoer til at fortælle gruppens udelivshistorie!

1. gang

Byg en Marokko-skammel til hyggen til lørdag aften… og lær spejderne det!
Kulsø 1 (4 timer)

1. gang

Byg hyggemøbler til lørdag aften: Knob og besnøringer 1

1. gang

Børn og unge med særlige behov: Hvordan håndterer du ADHD i spejderlivet på møder og
ture? Få konkrete værkstøjer med hjem! (2 timer)
Digitale muligheder i friluftslivet - Afprøv og opdag Apps, som du fx kan bruge til at lave
løb, gå på skattejagt eller lære om naturen.
Frivilligkultur - få flere med og engagér dem, du har via rekruttering, motivation og
ledelse: Hør hvordan man gør på ROSKILDE FESTIVALEN.
Ved direktør Esben Danielsen, Lokale og Anlægsfonden (tidl. Roskilde Festivalen)

1. gang 2. gang
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Få flere frivillige i division og gruppe via bedre organisering

1. gang

Iværksætteri for begyndere: Tag skridtet og få realiseret den der vilde idé!

1. gang

Kort og kompas i børnehøjde med leg og læring: Vi skal tegne, trave og tænke, løbe, lære
og læse
Ledelse og gruppedynamik i praksis: Vælg her, hvis du prioriterer BÅL & ILD som
værktøj! (se tekstbeskrivelsen)
Ledelse og gruppedynamik i praksis: Vælg her, hvis du prioriterer TRANGIA og alle
dens muligheder som værktøj! (se tekstbeskrivelsen)
Lederudvikling lokalt: Erfaringsudveksling, inspiration og kvalifikation med divisionsledelser
og netværk som rammen
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Naturen som mødelokale: Eksperimentér med friluftsfacilitering og skab gejst på dine møder
VILD MAD – Tag den vilde spiselige natur med i køkkenet (tidligere: Naturens spisekammer)
Ny leder – bliv klædt på til al slags ”ledervejr”. Det er spændende, men kan også virke ret
uoverskueligt at starte som ny spejderleder. Men du er ikke alene! (4 timer)
Oplevelser i højden: Lær teknikkerne, så du kan give andre en oplevelse allerede dagen
efter! (4 timer)
Oplevelser i højden: Prøv et par timer med reb og klatring med kursisterne fra i går som
vejledere
Skab udvikling i gruppen: Gruppeanalyse fra spejderne giver dig overblik til konkret at
arbejde videre
Spejd med specialpædagogiske redskaber: Friluftsliv for alle børn – også dem med
alvorlige handicaps
Spejd ved vand og kyst: Fiskeri som aktivitet med spejderne er en god mulighed for alle
aldersgrupper
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Sæt gang i forandringen - brug udviklingsplaner som værktøj
Teambuilding: Skab stærke teams, styrk fællesskabet - og tænk formålet ind
Vi vil gøre børn og unge beredte til livet… men hvordan? Med baggrund i den nyeste
viden om børn og unges udvikling arbejder vi på modulet med, hvordan vi udvikler ”hele
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Lørdag CA. kl. 20:45: Fede SPEJDERLØBSPOSTER (fra Fenris og KROPT)
Begge dage - eller delvist er der stande med projekter og andet i pauserne

Vil du vide mere? Tjek medlem.dds.dk, dds.dk/arrangementer og facebook.com/DDSUddannelsesmarkeder

