1½ times gratis online minikursus i

værdiskabende facilitering
Din tryghed: Vi har trænet mere end 8.500 facilitatorer
Møder uden mål
Tidsrammer, der overskrides
Beslutninger, der ikke føres ud i livet
Lær om facilitering - og hvordan du kan sikre optimale
samarbejdsmæssige rammer for møder og workshops
Vi afholder værdiskabende
kurser og uddannelser, der
lærer dig at anvende konkrete
og præcise værktøjer til at
effektivisere dine møder og
workshops. Du vil lære
hvordan du skaber bedre
resultater og sikrer fælles
ejerskab og værdiskabelse.

Gratis online minikursus
Formålet med minikurset er, at
• Give dig klarhed over hvad
facilitering er og hvordan
facilitering tilfører værdi
• Tydeliggøre rollerne som
facilitator og mødeleder
• Give dig nogle konkrete
værktøjer til facilitering
• Høre om vores kurser og
uddannelser indenfor
facilitering
• Give dig mulighed for at stille
spørgsmål om facilitering

Afholdes via Teams
Minikurset afholdes online via
Teams, som er den platform de
fleste virksomheder og
myndigheder anvender.

Målgruppe

Facilitators International A/S

Minikurset henvender sig til
alle, der er interesserede i
facilitering og vil blive bedre til
at samarbejde, bidrage og højne
effektiviteten samt kvaliteten af
møder, projekter og workshops.

Facilitering er en professionel
disciplin, som bygger på
konkrete værdier, koncepter og
principper. Facilitatorens
værktøjer understøtter gruppers
produktivitet, relationer og tillid.

Dato og tid
De næste minikurser holdes
• fredag den 6. maj 2022
• torsdag den 25. august 2022
• fredag den 28. oktober 2022
Klokken 13:00 – 14:30.

Tilmelding nødvendig
Minikurset er gratis, og
tilmelding er nødvendig.

Du tilmelder dig ved at sende
en e-mail til info@facilitators.dk
med følgende oplysninger:
Navn, stilling, virksomhed,
eMail adresse og telefonnummer.

Praktiske informationer
En uge inden minikurset får du
en mail med praktiske
informationer omkring
minikurset.

Hos Facilitators International
A/S har vi trænet mere end
8.500 facilitatorer, primært i
Danmark, Norge, Sverige og
Finland.
Vi udbyder både åbne og
virksomhedstilpassede kurser og
uddannelser.
For at lære mere om facilitering,
og hvordan du bliver en bedre
og mere sikker facilitator, kan du
tilmelde dig vores
• 2-dages kursus:
Værdiskabende facilitering
• 8-dages certificeringsuddannelse:
Business Facilitator
Certificeringsuddannelsen
Læs mere på facilitators.dk
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