STÆRK KLUBLEDELSE I EN KRISETID

DBU KØBENHAVN

Uddannelse målrettet klubledere i
klubber under DBU København

Stærk klubledelse i en krisetid
Velkommen til denne lederuddannelse for klubledere i DBU København som udbydes i samarbejde mellem
DBU København og Idrættens Udviklingscenter.
Uddannelsen er målrettet og udviklet til klubledere der ønsker ny inspiration og værktøjer til at arbejde med
det personlige lederskab under en krise, samt værktøjer til at styrke den daglige klubledelse for at få
klubben bedst muligt ud på den anden side.
DBU København er meget bevidste om, at denne tid kræver mange ofre og en ekstraordinær indsats fra
alle i DBU København - men især de frivillige klubledere.
Uden stærke frivillighedskulturer og evnen til at rekruttere og fastholde fremtidens frivillige ledere
vil klublivet i Danmark stå med store udfordringer, og ikke mindst i denne tid er der brug for stærke
klubledere, som kan navigere gennem en krise.
Derfor udbydes nu en lederuddannelse, som sætter fokus på klublederens personlige lederskab for at
sikre, at både ledere og klubber kommer godt igennem en krise. Lederuddannelsen er et 12 timers forløb
bestående af undervisning og individuel sparring.
Kombineret med fokus på det personlige lederskab arbejdes med, hvordan driften i det daglige arbejde
optimeres. Klublederens personlige lederskab er meget væsentligt for at sikre, at klubben er på vej i den
rigtige retning, og klublederens indsigt i egne styrker og svagheder, er også i denne tid meget vigtige for
at sikre bevidstheden om, at alle kompetencer inddrages bedst muligt, så ledelsesholdet i klubben spiller
bedst muligt sammen.
Under uddannelsen får du viden og værktøjer
• Til som leder mentalt at kunne håndtere en krise
• En større forståelse for den krise du og klubben står i – hvad der kan gøres noget ved, og hvad der ikke
kan gøres noget ved
• En større forståelse for din egen lederprofil og dine naturlige handlemønstre som leder
• Værktøjer til at udpege de centrale personer i klubben og dit netværk som du skal have involveret i den
videre proces med at få klubben igennem krisen
• En større forståelse for elementerne i kommunikation mellem mennesker
• En større forståelse for hvad der sker med os som mennesker og i organisationer når vi rammes af
kriser – og hvordan vi håndterer sådanne situationer
• En større forståelse for elementerne i strategisk kommunikation til klubbens medlemmer, forældre og
interessenter

UDDANNELSENS OPBYGNING

Modul 1
Det personlige lederskab
som frivillig leder

Forventningsafstemning
og e-interpersonel
personprofil udfyldes

Tilbagemelding på
e-interpersonel
personprofil

Modul 2
Kommunikation i rollen
som frivillige leder

Individuel sparring

Modul 3
Mere effektivitet i
hverdagen

Individuel opsamling

Uddannelsens indhold og opbygning
I undervisningen inddrages deltagernes egne erfaringer og perspektiver, og vi sikrer plads til dialog og
erfaringsudveksling mellem deltagerne.
Uddannelsen bygges op omkring kortere teoretiske indlæg efterfulgt af konkrete opgaver med
udgangspunkt i skabeloner og værktøjer, som deltagerne kan anvende til at arbejde med egne
problemstillinger og løsninger efterfølgende.
Vi forudsætter aktiv deltagelse og engagement og tilbyder til gengæld et udfordrende og inspirerende
læringsmiljø, med stor teoretisk indsigt, faglighed og erfaring fra frivillighedens verden.

UNDERVISNINGSMODULER
24.09.2020

KL. 17.00-20.00

Inden modul 1 gennemføres forventningsafstemning på ca. 30 minutter med underviser samt
e-interpersonel profil
Det personlige lederskab som frivillig leder med fokus på at du
• Som leder er mentalt rustet til at kunne håndtere den aktuelle situation
• Får en større forståelse for den krise du og klubben står i – hvad der kan gøres noget ved, og hvad der
ikke kan gøres noget ved
• Får større forståelse for din egen lederprofil og dine naturlige handlemønstre som leder
• Får værktøjer til at udpege de centrale personer i klubben og dit netværk, som du skal have involveret
i den videre proces med at få klubben igennem krisen
Tilbagemelding på e-interpersonal personprofil ca. 1 time

08.10.2020

KL. 17.00-20.00

Opsamling på det personlige lederskab som frivillig leder med fokus på at du får
• En større forståelse for elementerne i kommunikation mellem mennesker
• En større forståelse for hvad der sker med os som mennesker og i organisationer, når vi rammes af
kriser – og hvordan vi håndterer sådanne situationer
• En større forståelse for elementerne i strategisk kommunikation til klubbens medlemmer, forældre og
interessenter
Efter modul 2 tilbydes 30 minutters individuel sparring

22.10.2020

KL. 17.00-20.00

Effektivitet i hverdagen med fokus på at du får
• Styrket din personlige effektivitet som leder, dels via vidensledelse og uddelegering af opgaver, dels
ved at ændre dine egne arbejdsvaner og måder at tænke på
• En større forståelse for elementerne i effektiv rekruttering og ledelse af frivillige
• En større forståelse for hvad der sker i hjernen, når vi arbejder med fuld arbejdshukommelse og
hvordan vi kan undgå denne situation via konkrete arbejdsrutiner og ændrede vaner
Efter modul 3 tilbydes 30 minutters individuel opsamling.

KR. 5.895,- + MOMS

Deltagelse i uddannelsen inkluderer:
• 12 timers forløb bestående af undervisning og individuel sparring
• Mappe med elektronisk undervisningsmateriale
• Skabeloner og værktøjer den enkelte kan benytte til det videre arbejde med at styrke ledelsen og
organiseringen i egen organisation
• Diplom fra DBU København og Idrættens Udviklingscenter
Uddannelsen afholdes online via Zoom og gennemføres med holdstørrelser på maksimalt 12 personer og
minimum 10 personer.
Tilmelding til uddannelsen foregår til chefkonsulent ved Idrættens Udviklingscenter
Poul Duus Gilling på mail poul@iuce.dk eller telefon 51315326.

WWW.IUCE.DK

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.
Juli 2020.
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