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SKAL DU MED?
Formålet med lederakademiet er at give
bestyrelsesmedlemmer i de Aarhusianske idrætsforeninger ny viden og
værktøjer til at udvikle egen forening, så
den bliver mere attraktiv - og dermed
tiltrækker flere frivillige og medlemmer.
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Lederkademiet giver deltagerne personlig
læring og lederværktøjer, der også kan
anvendes andre steder end i foreningsverdenen.
Underviserne gennemfører forløbet
gennem proces, sparring, erfaring,
relevant viden og værktøjer samt stor
involvering af deltagerne.
Det vil være en betingelse for succes efter
uddannelsen, at man er flere deltagere fra
samme bestyrelse.
På sidste modul er der mulighed for at
danne netværk mellem deltagerne for
fortsat gensidig sparring og erfaringsudveksling.
Efter afslutningen i foråret 2019 mødes
underviser/konsulent med deltagernes
bestyrelser om den videre implementering af de valgte udviklingsforløb, og der
følges gerne op med et statusbesøg i
løbet af efteråret.

Lederakademiet er delt op i seks moduler
over fem mødegange – i alt 24 undervisningstimer. Al kommunikation mellem
underviser og deltagere forgår på lukket
Facebookside.
Det forventes, at kursisterne deltager
hver gang.

Modul 1:
29. november 2018 17.30-22.00
Præsentation af indhold og metoder samt
deltagere og undervisere og deres
forventninger.
Udvikling og kvalificering af deltagernes
projekt- og udviklingsideer for deres
forening.

Modul 2-3:
19. januar 2019 kl. 9.00 – 17.00

Mellem modul 1 og 2/3 udarbejder
underviseren et relevant program for at
støtte deltagernes muligheder for at
gennemføre deres projektideer.
Uddannelsen kommer omkring:

Modul 6:
8. april 2019 kl. 17.30-22.00

Kommunikation og branding
Motivation af frivillige
Ledelsesredskaber
Medlemstyper
Økonomi
Planlægning af foreningsåret m.m.

Modul 4:
20. februar 2019 kl. 17.30-22.00
Modul 5:
21. marts 2019 kl. 17.30-22.00

Sted:
DGI Østjylland Søren Frichsvej 32B 2. sal
Sidste frist for tilmelding er den 15.
november 2018 til:
tilmelding@isaarhus.dk
Skriv "Lederakademi" i emnefeltet.
Pris kr. 1.000 (der er tilskud til akademiet
fra Aarhus Idrætsfond).
Kurset gennemføres med min. 15 og max
24 deltagere.
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Lederakademi 2018-2019
Idrætssamvirket Aarhus
Idrættens Hus Vest, Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C
Tlf: 8614 5252 - info@isaarhus.dk - www.idraetssamvirket.dk
DGI Østjylland
Søren Frichs Vej 42B, 2. sal, 8230 Åbyhøj
Tlf. 7940 4300 - oestjylland@dgi.dk - www.dgi.dk/oestjylland
Danmarks Idrætsforbund
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby
Tlf. 4326 2626 - dif@dif.dk - www.dif.dk
Har du spørgsmål til lederakademiet, er du velkommen til at kontakte
Henrik Stampe, Idrætssamvirket Århus på tlf. 6082 6461

Om Bevæg dig for livet
Bevæg dig for livet er en invitation til fællesskab,
motivation og nye idéer til at dyrke idræt og motion.
Det starter med dig – og involverer hele Danmark.

