VELKOMMEN til DDS LEDEREVENT 2018!
Sted: PINDSTRUP CENTRET • Johs. F. la Cours allé 1 • Pindstrup • 8550 Ryomgaard
Dato: Fredag den 28. kl. 20:00 til søndag den 30. september 2018 kl. 13:00
Du kan ankomme fredag aften eller lørdag morgen
Pris: Kr. 750,- • Kursusnummer og tilmelding i Medlemsservice: 18450
Overnatning: Frit valg mellem køjerum/værelse, på sovesal, i shelter eller i telt
Spørgsmål? kontakt: Bent Mortensen: bmo@stofanet.dk / mobil: 6122 3843
SÅDAN SAMMENSÆTTER DU DIT KURSUS
Ved tilmelding i Medlemsservice markerer du, hvilke aktiviteter / moduler du vil deltage på, og i hvilken periode (”1. gang” eller ”2. gang”).
Når du har været det hele igennem har du dit eget program for weekenden…
Se link til beskrivelserne og læs mere om alt det praktiske på: www.dds.dk / Vælg "Kalender" i øverste menu og "Uddannelsesmarkeder" i venstre menu.

Lørdag
Opdateret den 25.8.2018

09:00 10:00
NB!

Fundraising: Der er masser af penge derude og her er de gode idéer og værktøjer til, hvordan gruppen får del i dem!

Én time

Hvordan kommer du i gang med vandaktiviteter i gruppen?
Intro til DDS vandkraft

Én time

Intro til bålets mysterier: Vidste du, hvor mange måder du kan bygge op og tænde på?

Én time

Nye mærker til de yngstre grene: Den hurtige gennemgang

Én time

Teambuilding: Det bliver sjovt - og du får gode idder med hjem i gruppen!

Én time

Byg FORSKELLIGE og NYE spiseborde med spejderne! (3 timer)

11:15 13:15

14:30 16:30

Søndag
17:00 19:00

09:00 11:00

2. gang

Inkl.
fælles start

Adventure-aktiviteter: Værktøjer og virkemidler fra de store løb, som kan omsættes til spejdermøder og ture

1. gang

2. gang

Brug fantasirammer når der laves små og store poster: Få mod på at motivere spejdere i alle aldre gennem storytelling på løb og ture

1. gang

Byg en primitiv smedje af materialer, som findes i gruppen… og brug den... Spejderne vil være vilde med det!

1. gang

Bål i teori og praksis: Lær at tænde bål, som en rigtig spejder gør det!

2. gang
2. gang

1. gang

Digitale muligheder i friluftslivet: Afprøv og opdag Apps, som du fx kan bruge til at lave løb, gå på skattejagt eller lære om naturen.

1. gang 2. gang

Endnu flere knuder og knob: Udfordr spejderne med nye muligheder som fx den opdaterede knobtavle

1. gang
1. gang

ERFAren leder? Hvad er din største udfordring i gruppen? Med udgangspunkt i jeres udfordringer og oplevelser sikres vidensdeling og løsningsforslag på tværs.

Friluftsliv for alle børn med udgangspunkt i Spejd med specialpædagogiske redskaber: Lær fra metoderne for børn med alvorlige handicaps.

2. gang
1. gang

2. gang

1. gang

Kniv, sav og økse i praksis og teori: Lær at formidle brugen og de tilhørende sikkerhedsbeviser/mærker. (3½ timer)
Kreative måder at styrke fællesskabet

1. gang 2. gang

Kulsø er ikke nørdet: Lær op til 10 samlingsmetoder… med garanti et hit til nye aktiviteter med spejderne! For øvede (4 timer)

1. gang

Kend din GPS: For nybegyndere og let øvede. Introduktion til GPS'ens forunderlige verden og basisforståelse af GPS og geocaching

1. gang

2. gang

Mad over bål 1: For begyndere, lær det og brug det med spejderne!

1. gang

2. gang

Ny leder – bliv klædt på til al slags ”ledervejr”. Det er spændende, men kan også virke uoverskueligt at starte som ny spejderleder. Men du er ikke alene! (4

1. gang

timer)

Nye mærker til de fire yngste grene. Hør om fornyelsen, baggrunden for mærkernes opbygning og og planlæg spændende måder at anvende
dem på!

1. gang

Spejdermetoden og -ideen samt værdier og patruljeliv: Fx lederens rolle og friluftsliv

1. gang

Støt spejderne i at blive hele mennesker: Lær om normers betydning for opfattelsen af dig selv og dine spejdere.

1. gang

Trangia 1: Bliv tryg ved trangiaen, saml den og lav enkle retter

1. gang

gruppen)

Fundraisingens finesser: NU skal pengene hentes hjem! (del af temaet: LEDELSE i gruppen)
Intro til nyt Gruppeweb: Kom godt i gang med gruppens hjemmeside (del af temaet: LEDELSE i gruppen)

1. gang
1. gang
Én time
1. gang
1. gang

Få mere ud af dine ledere, når de kommer hjem fra kursus (del af temaet: LEDELSE i gruppen)

1. gang

Gruppeudvikling og procesfacilitering: Inspiration og værktøjer til flere spejdere og ledere (del af temaet: LEDELSE i gruppen)

1. gang

VANDKRAFT. Aktiviteten varer fra kl. 11:15 - 16:00 inklusive fælles transport og frokost:
Kano teknik: Hvad skal der til for at komme på tur? Herunder samarbejde, pakning, enkelte padletag og forhindringsbane.

2. gang

2. gang

Trangia 2 for øvede: Vi laver gourment retter og bliver inspireret af hinaden
Det gode bestyrelsesarbejde: Bestyrelsens roller, visioner og forståelse for, hvordan den enkelte skaber værdi (del af temaet: LEDELSE i
gruppen).
Fundraising: Der er masser af penge derude og her er de gode idéer og værktøjer til, hvordan gruppen får del i dem! (del af temaet: LEDELSE i

11:15 12:45
NB!

2. gang

1. gang

Grenlederkurser for ledere i grenene (25 timer)
Vælg gren ved tilmeldingen i Medlemsservice:
Familiespejd, mikro, mini, junior eller trop

Samlet forløb lørdag
+ søndag

Samlet forløb

Særligt forløb for Divisionsledelser. (25 timer) Vælg mellem:
Grenlederansvarlig i divisionen: Bliv klogere på godt spejderarbejde i den gren, du arbejder med, og få inspiration til at skabe gode
netværksmøder for grenledere.
Divisionsledelsesmedlem: For alle uden specifik kontakt til en gren er der netværksaktiviteter der knytter sig op til Den gode
divisionsledelse, blandt andet med udviklingsplaner, gruppeudvikling og bestyrelsesarbejde.

Samlet forløb lørdag
+ søndag

Samlet forløb

Fredag kl. 21:00: Improteater og comedy med udgangspunkt i spejderliv!
Fejlbarlig - showet til os med f.eks. mental sundhed og anti-mobning i fokus.
Ved komiker og coach Kasper Nielsen
Lørdag kl. 19:45 skal du i Medlemsservice vælge mellem to super gode tilbud:

Hygge med Kahoot, guitar og spejdersange i samlingsteltet
ELLER

KROPTs korrupte politiske opdragelseskursus: NYE INSPIRERENDE spejderløbsposter
Vil du vide mere? Tjek medlem.dds.dk • dds.dk/arrangementer • facebook.com/ddsuddannelsesmarkeder

