
BEMÆRK:
TILMELDING 15. jan. 
Vigtigt i forhold til fl ybilletter.   

Læs videre side 2

Lederkursus i Wales 
søndag 1.9. – lørdag 7.9. 2019*

Vi tilbyder storslåede naturoplevelser, overførbare ledelsesværktøjer og 
differentierede grupper og udfordringer. Vi har tidligere afviklet mange kurser i Wales, 
som alle har gjort et stort indtryk på deltagerne - som de stadig taler og skriver om. 

Pris: kr. 7.200.- plus fl y

Send venligst mail med navn og eannummer til opvaekstkurser@mail.dk

Indhold, form og mål
Deltagerne deles op i grupper efter eget ønske i forhold til erfaringer og fysik. Dermed kan næsten alle 
interesserede deltage – også 60+ (ring hvis du er i tvivl).

I naturen – stillet over for udfordringer og beslutninger, træder nye sider frem af personligheden. Midlet til udvikling 
af ledelse er følgende outdoor-aktiviteter: en dag med lege og aktiviteter egnet for børn, bjergvandring, gorge walk 
(oplevelsesvandring gennem en slugt), klatring, grotter samt mountain bike. Dagens personlige og teammæssige 
oplevelser refl ekteres og perspektiveres via ledelsesteori til lederens hverdag - som person og som personaleleder.

Kurset sigter også mod at give konkrete metoder og indhold til at inspirere lederens institution til at styrke 
natur og udeliv i det pædagogiske arbejde.

Grupperne får hver deres højt certifi cerede, lokale instruktør – samt en bil til den halve times kørsel til dagens 
aktivitet. Deltagerne fra alle tidligere kurser har været meget begejstrede for instruktørernes faglighed, 
psykologiske indsigt og humor samt deres evne til at skabe tryghed. 

Alle fotos fra et kursus for souschefer, 2004
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TILMELDING 15. januar 2019. 
 Først til mølle.
*) Datoer kan rykke 1-2 dage afhængigt  
 af fl yselskabets nye efterårsprogram.  
 Besluttes 1. marts.  

Katrine Schuman, cand.phil., MA, coach 
og friluftsmenneske. Indehaver af konsulent-
virksomheden communicate2innovate, der 
inspirerer til at se, sanse og udvikle ledelse på 
ny. Katrine er specialist i ledelses- og kom-
munikationsteori og faciliterer sammenhæn-
gen mellem dagens outdoor-oplevelser og 
deltagernes lederskab i hverdagen. Med det 
resultat, at det unikke og stærke autentiske 
lederskab kan træde frem og blive til nyska-
bende handlekraft.

Tom Wilkens – en af centerets 
højt certifi cerede instruktører. Hver 
gruppe får hver sin instruktør – den 
samme gennem hele ugen. 

Christian Waagner Ryt-Hansen, 
studerende på RUC, uddannet 
livgarder og patruljeleder, underviser 
i førstehjælp og udendørsliv.
Praktisk medhjælp og underviser i 
basal førstehjælp på kurset.

Per Ryt-Hansen, 68 år, tidligere seminarie-
lektor i idræt og mangeårig kursusleder i Wales.
Kursusledelse og undervisning i udeaktivi-
teter beregnet for børn. Samt gennemgang 
af udfordrings- og flowteori. Hertil roller i 
samarbejde.

Pris: kr. 7.200.- plus moms. Hertil fl ybillet estimeret til kr. 700/kr. 900.- 
Beløbet dækker bus fra engelsk lufthavn til centeret retur, kost og logi, under-
visning, udstyr samt en instruktør og en minibus til hver gruppe. Der arrang-
eres et aftenbesøg på en typisk walisisk pub. Send venligst mail med navn(e), 
institutionsnavn, og eannummer. Ring gerne 4017 6249 for mere info.

Undervisere:

”Jeg blev udfordret og gennemførte aktiviteter, jeg i min vildeste fantasi 
aldrig havde drømt om – takket være dygtige instruktører og et godt 

teamsamarbejde. Den styrke, jeg følte betød, at jeg til afslutningsaftenen 
turde synge en sang. Det har jeg aldrig gjort før. Jeg føler mig 2 m høj.” 

Karen Jeppesen, institutionsleder på Fanø, 55 år

”Det er sjældent, at kurser er så 
helstøbte. Og så vil jeg tilbage til Wales!” 

Mette Vontilius, institutionsleder 
i Rudersdal Kommune


