
KANDIDAT & KAMPAGNE UDVIKLING KV17  
– workshop og kursustilbud  
 
Målgruppe: Ansvarlige tovholdere for KV17-forberedelser i kommuneforeninger, herunder 
evt. kandidater og kampagnefolk, der påtager sig større ansvar.  
 
Max deltagerantal 18.  
 
Dette weekendkursus finder sted otte forskellige steder i landet med samme indhold. 
 
Tilmeld dig ved at trykke på den by/dag du gerne vil på kursus i: 
 
3-4/9: Nordsjælland http://goo.gl/forms/oo0dE54pT2e68Wr82 
10-11/9: Silkeborg http://goo.gl/forms/v1PGXbEpSZUyRCVw2 
24-25/9: Vordingborg http://goo.gl/forms/ySGuBsV2SdTzFteq2 
1-2/10: Århus http://goo.gl/forms/g9VbQONCriNzF3MG2 
8-9/10: Odense http://goo.gl/forms/Vm4j7nJWK4ZiUzPy1 
29-30/10: København http://goo.gl/forms/K3xhVHMfVGvqRPMi1 
5-6/11: Esbjerg http://goo.gl/forms/q23dajJmXQijGQ5h1 
12-13/11: Ålborg http://goo.gl/forms/jhh322ZyPayZbaMp2 
 
 
Weekendkursernes indhold bliver: 
 
Lørdag 10-18  
Situationen i kommunerne  
Alle fremmødte indgår i en fælles proces, hvor vi fortæller om situationen i vores egen 
kommune. Udfordringer? Tvivl? Styrker, svagheder – håb og gode idéer.  
 
Workshop-del om samskabelse  
Introduktion til principper for samskabelse. Introduktion til samskabelse i praksis. Øvelse i 
løsning af opgave ved samskabelse  
 
Søndag 10-18  
Kandidater – hvordan trænes kandidater?  
Autenticitet – ønsker vi alle sammen, men hvordan opstår det? Det går på tre ben; viden, 
værdier og adfærd. Vi arbejder med øvelser og eksempler fra det virkelige liv.  
 
Kampagne – visioner, events, politik.  
Hvordan arbejder man med samskabelse, ny politisk kultur og borgerinddragelse i et 
kampagneperspektiv. Hvordan samskaber vi kampagner. Oplæg og øvelser.  
 
Praktisk: 
En gruppe af frivillige undervisere står for undervisningen. 
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Du sørger selv for transport og ophold. Vi forsøger at finde steder, hvor man kan få lov at 
rulle sin sovepose ud, hvis man er frisk på det. 
 
Pris: 
300,- til forplejning. 
 
Materialer osv. bliver betalt af Alternativet. 
 
Kontaktperson: 
Trine Hertz og Troels Christian Jakobsen 
 
BESTYRELSESKURSUS MODUL 1 
Målgruppe: Alle bestyrelsesmedlemmer både i storkreds- lokalbestyrelser 
 
Der holdes dette ene store opstartskursus for alle bestyrelser i hele landet. Dette vil blive 
fulgt op at korte kurser rundt om i landet. 
 
Weekendkursus 
Tid: 3. september kl. 10 - 20  

4. september kl. 9 - 18 
Sted 
Omegnen af København 
 
Indhold:  

● Afklaring af behov for uddannelse generelt og for de enkelte bestyrelser 
● dannelse af netværk på tværs af bestyrelser 
● mulighed for at arbejde med de opgaver, der presser sig på lige nu; både i ‘egen’ 

bestyrelse og på tværs af bestyrelser (ex. KV17, kandidatudvalg, vedtægter ect.) 
 
Praktisk: 
Du sørger selv for transport og ophold.  
 
Materialer osv. bliver betalt af Alternativet. 
 
Pris: 
300,- til forplejning. 
 
Tilmeld dig her: http://goo.gl/forms/WNwkxQNRcARaB9Mt2 
 
Kontaktperson: 
Nis Benn og Karin Rohr Genz 
 
BESTYRELSESKURSUS MODUL 2: 
Målgruppe: Alle bestyrelsesmedlemmer både i storkreds- lokalbestyrelser 
 
Dette er et 3-timers kursus, som afholdes fem steder i landet. 

http://goo.gl/forms/WNwkxQNRcARaB9Mt2


 
Tilmeld dig ved at trykke på den by/dag du gerne vil på kursus i: 
 
4/10, kl 18-21: Roskilde (for bestyrelser i følgende storkredse: Sjælland, 
Københavns Omegn, Nordsjælland, Bornholm og København)  
http://goo.gl/forms/4h8B8NvuB7Y2raUq2 
 
5/10, kl 18-21: Give (for bestyrelser i storkredsene: Fyn og Sydjylland) 
http://goo.gl/forms/1W9NX95fEFu8nG7E3 
 
5/11, kl. 14-17: Ålborg (for bestyrelser i Nordjyllands storkreds) 
http://goo.gl/forms/3ehcPe38yivXlnkr1 
 
9/11, kl 18-21: Århus (for bestyrelser i storkredsene: Vestjylland og Østjylland) 
http://goo.gl/forms/QJoJwCN7DBB6w8Cp1 
 
Praktisk: 
Du sørger selv for transport og ophold.  
 
Materialer osv. bliver betalt af Alternativet. 
 
Kontaktperson: 
Karin Rohr Genz 
 
KONSULENTUDDANNELSE I FACILITERING 
Vi udbyder også en hel facilitatoruddannelse som forløber over tre weekender i efteråret 
2016 og foråret 2017. Hvis du melder dig til denne uddannelse er det vigtigt, at du kan 
komme til alle tre weekender og kan tage ud og lave de beskrevne faciliteringsopgaver 
mellem kurserne. Læs informationen her grundigt før du tilmelder dig. 
 
Max deltagerantal pr. kursusrække: 30 
 
Tid og sted (klik på link for tilmelding): 
Svendborg: 29.-30. oktober 2016, 21.-22. januar 2017 og 29.-30 april 2017 
http://goo.gl/forms/sDcQLP6yqG7PoBQD3 
Silkeborg: 5.-6. november 2016, 14.-15. januar 2017 og 22.-23. april 2017 
http://goo.gl/forms/jTlt7XGQY1a6jNB23 
Roskilde: 5.-6. november 2016, 14.-15. januar 2017 og 22.-23. april 2017 
http://goo.gl/forms/bsfTwot2U9jmBnkV2 
 
Indhold af konsulenttræningen: 
 
Grundlæggende introduktion til facilitering 

● Procesmodeller 
● Træning i at lytte, spørge og spejle 
● Forståelse for mødekultur/former for mødeledelse 
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● Praktisk øvelse i at anvende metoder 
● Hvordan man afklarer behovet hos sin opdragsgiver 
● Hvordan man sammensætter en drejebog 
● Sparring og feedback fra opdragsgiver, deltagere og kolleger 

(Mesterlære, følordning, mentor) 
 
Indholdet sætter altså grundlæggende deltagerne i stand til at facilitere - og vinkler denne 
praksis i forhold til både udvikling af Kommunalpolitik, bestyrelsesarbejde og 
Folketingsvalg. 
 
Målgruppe: 

● Til alle som har lyst til at facilitere, dvs. har lyst til at tage ansvar for, at en gruppe 
fungerer godt og når sit mål indenfor et forud defineret, begrænset tidsrum. 

● Du er medlem af Alternativet og sidder sandsynligvis ikke allerede i en bestyrelse, 
et kampagne-team el. lign. mm. Om du er/har været aktiv frivillig i Alternativet indtil 
nu er ikke afgørende – dette er et godt sted at starte! 

● Uddannelsen er kun gratis for medlemmer af Alternativet (se pris nedenfor). 
 
Desuden 
Du får et kick ud af at få noget til at fungere sammen med andre og det giver dig energi at 
arbejde med barrierer for samarbejde. Du tror klippefast på fællesskabet og er indstillet på 
at kæmpe for at overbevise andre, når de giver udtryk for, at det ikke mener at de er en del 
af det fællesskab du taler om. Du er lærings-afhængig og har en umættelig nysgerrighed 
på både dig selv, andre mennesker og jeres fællesskab. 
 
Du forstår, at facilitering grundlæggende er et håndværk, som skal læres igennem praktisk 
erfaring og er klar til at gå både modigt og ydmygt ind i læreprocessen, både som lærling 
og som mester, fordi du som voksent menneske også har solid livserfaring med at indgå i 
samarbejdsprocesser med andre mennesker. 
 
Du er indstillet på både at tage ydmygt imod og modigt give anerkendende og konstruktiv 
feedback med henblik på både selv at vokse endnu mere og at få din næste til at lære og 
vokse i rollen som facilitator. 
 
Du er villigt til at ’svømme ud på dybt vand’ i processer, hvor du vil blive udfordret og ikke 
nødvendigvis ved på forhånd hvad du skal gøre, men ved at forholde dig lyttende, kærligt 
og loyalt til din gruppe vil du improvisere det bedste du har lært – og finde ud af det hen ad 
vejen. 
 
Du er indstillet på at bruge både dit gode hoved og din dybe mavefornemmelse til at 
navigere i ukendt og måske endda stormfyldt landskab og tage ansvar for at bringe 
gruppen sikkert i havn. 
 
MEGET VIGTIGT: 
Det kræver af dig, at du forpligter dig til hele forløbet – 3 weekender og at selv at 
arrangere og gennemføre min. to politiske laboratorier mellem weekendkurserne. 



 
Hvad kan deltagere, når de har været igennem programmet: 

● Kunne undervise i Alternativets DNA 
● Skal leve vores værdier og debatdogmer igennem den måde du faciliterer på. 
● Skabe involverende processer 
● Facilitere – med afsæt i en værktøjskasse med en lang række forskellige metoder 

○ Basisværktøjer 
○ Værktøj til forskellige typer møder 

 
Undervisningsform 
Praktisk, i øjenhøjde, til at gå til, man kan og skal gå lige ud i virkeligheden og bruge det. 
 
Læringen er i meget høj grad lagt an på, ’learning by doing’ – at du som deltager meget 
hurtigt bliver ”kastet ud” i opgaverne og bliver klogere på, hvad det vil sige at facilitere, 
fordi du øver dig i det i praksis samtidigt. Først i form af mindre øvelser, så lidt større 
øvelser, så dit første politiske laboratorium, dit næste og dit næste…. 
 
Praktisk: 
En gruppe af frivillige undervisere står for undervisningen. 
 
Du sørger selv for transport og ophold. Vi forsøger at finde steder, hvor man kan få lov at 
rulle sin sovepose ud, hvis man er frisk på det. 
 
Materialer osv. bliver betalt af Alternativet. 
 
Pris: 
For medlemmer: 300,- til forplejning. 
For ikke-medlemmer: 10.800,-  
 
Kontaktperson: 
Josine Elvekjær Legêne og Charlotte Ditløv Jensen 
 


