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Apps til friluftslivet: Introduktion og guide til digitale værktøjer til udendørs brug 1. gang

Brug sproget til at skabe virkelighed: Narrativ fortællings-ledelse. Anvend sproget til at 

skabe handlekraft og mening blandt dine ledere og spejdere v/ indsigt i virkemidler
1. gang

Børns udvikling og læring: Få indsigt i et stort emne! Hvad kan vi forvente af børn, og 

hvordan kan vi det? Hvorfor gør de som de gør, og hvad sker der i venskaberne?
1. gang

Bål i teori og praksis: Lær at tænde bål, som en rigtig spejder gør det! 1. gang 2. gang

Den store BAGEDYST på trangia! Friluftsmad og Masterchef er nogle af elementerne     (4 

timer)

ERFAren leder? Hvad er din største udfordring i gruppen? Med udgangspunkt i jeres 

udfordringer og oplevelser sikres vidensdeling og løsningsforslag på tværs.
1. gang 2. gang

Fokus på samværsformer med spejderne: Hvordan vi tager hånd om de svære situationer 

og får skabt tryghed for vores spejdere? Hvilke måder er vi sammen på?
1. gang

Få mere ud af dine ledere, når de kommer hjem fra kursus 1. gang 2. gang

God kommunikation: Tips til at blive en mere synlig gruppe 1. gang 2. gang

Hvordan skaber du robuste børn og unge? Fokus på hvordan ledergrupper kan skabe 

rammerne for og understøtte hvordan jeres spejdere kan blive robuste i livet
1. gang

Innospejd: Brug innovation og idégenerering til patruljetænkning for juniorer, trop og 

klan: Hæv standarden for godt og kreativt patruljearbejde!
1. gang

Kniv, sav og økse i praksis og teori: Lær at formidle brugen og de tilhørende 

sikkerhedsbeviser/mærker. (4 timer)

Knob og besnøringer 1 For begyndere: Er der op og ned på et knobbånd? 1. gang

Knob og besnøringer 2 For øvede: Kan man spille musik på et trompetstik? 1. gang

Ledelse i praksis: Din personlige ledelsesstil for at fremme samarbejdet i gruppen og 

grenen. (4 timer)

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

NY leder - et lynkursus der handler om godt spejderarbejde! (4 timer)

Nye Danskere - nye Spejdere: Få værktøjer til at udvide jeres lederstab med Nye Danskere 

fra lokalområdet
1. gang 2. gang

Køn, identitet og spejderledelse: Lær om normers betydning for opfattelsen af dig selv og 

dine spejdere
1. gang 2. gang

Patruljeliv og roller i patruljen, herunder PL/PA-rollen 1. gang 2. gang

NYT! Praktisk brug af den nye arbejdsstof og mærker: Lav forløb med førstehjælp. 

Er ikke et førstehjælpskursus, men inspiration til alle grene
1. gang 2. gang

Primitiv smedje: Byg af materialer, som findes i gruppen - og brug den! Spejderne er 

vilde med det!
1. gang 2. gang

Seniorer kan lave virkelig godt spejderarbejde og være en ressource for gruppen: Hvad 

vil I som ledere med de unge spejdere - og hvad ønsker de af jer?
1. gang 2. gang

Slip fantasien løs, og motivér spejderne gennem fantasirammer: Drager, diktatorer og 

detektiver! Hør hvorfor og hvordan de kan blive en del af jeres aktiviteter
1. gang 2. gang

Spejderbevægelsens historie og symbolik: Hvor kommer vi fra? Hvordan blev vi til det, vi 

er i dag? Hvordan er det lige at identiteten som spejder opstår?
1. gang

Spejdermetoden er helt grundlæggende for spejderarbejdet, men hvordan bruger vi den til 

daglig? 
1. gang 2. gang

Spice dine møder og ture op med brug af  elementer fra Adventurespejd: Tag “wow-

følelsen” fra adventureløb med til spejderne i gruppen!
1. gang 2. gang

Teambuilding gennem friluftsliv - med udgangspunkt i Friluftsrådets læringskort: Det 

bliver sjovt og du får gode ideer og kortene med hjem i gruppen!
1. gang 2. gang

Vil du vide mere? Tjek medlem.dds.dk • dds.dk/arrangementer • facebook.com/ddsuddannelsesmarkeder

Lørdag den 27. april Søndag

VELKOMMEN til UDDANNELSESMARKED FORÅR 2019!

Sted: DDS HYLKEDAM • Hylkedamvej 54 • 5591 Gelsted

Dato: Lørdag den 27. april og søndag den 28. april 2019

Du er meget velkommen fra fredag aften

Pris: Kr. 625,- for 1-3 perioder uden overnatning og kr. 975,- for hele markedet 

Kursusnummer og tilmelding i Medlemsservice: 19440

Overnatning: I eget eller andres telt, i køjerum eller på gulv i undervisningslokale

Kontakt: Bent Mortensen: bmo@stofanet.dk / mobil: 6122 3843

& Rasmus K. Kjeldgaard: raskjeldgaard@gmail.com

SÅDAN SAMMENSÆTTER DU DIT KURSUS

Ved tilmelding i Medlemsservice markerer du, hvilke moduler du vil deltage på, og i hvilken periode (”1. gang” eller ”2. gang”). 

Når du har valgt ét til seks moduler har du dit eget program for weekenden…

Se modulbeskrivelserne og læs mere om alt det praktiske på: www.dds.dk / Vælg "Kalender" i øverste menu og "Uddannelsesmarkeder" i venstre menu.

Ses vi også på: Uddannelsesmarked den 28. og 29. september 2019 på Houens Odde Spejdercenter (v/ Kolding)?
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