HØJE-TAASTRUP FORENINGSLEDERAKADEMI 2020/21
Foreningslederakademiet er for dig, som er frivillig (fx instruktør, aktivitetsleder,
bestyrelsesmedlem el lign.) i en lokal forening og ønsker at udvikle dit personlige lederskab.
Ønsker du flere redskaber og nye perspektiver? Og vil du gerne inspireres af kompetente
oplægsholdere og topmotiverede frivillige fra andre lokale foreninger?
Lederakademiet kan både være for dig, der allerede har lederopgaver i din forening og for dig,
som overvejer at påtage dig lederopgaver. Det kan enten være i en bestyrelse eller det kan være
som indsatsleder, tovholder eller noget helt fjerde. Uanset hvilken type forening, du kommer fra,
er du velkommen til at søge en plads på uddannelsen. Det kræver ingen særlige forudsætninger
at deltage, men du skal være indstillet på at deltage aktivt på uddannelsen (mindst 90 %
fremmøde) og du skal være motiveret for at udvikle dit personlige lederskab.
Undervejs skal vi bl.a. arbejde med projektledelse, så find allerede nu en projektidé, du vil
arbejde med. Den skal være relateret til din forening.
Akademiet er støttet af Høje-Taastrup Kommune og er udviklet i samarbejde mellem de
forskellige samråd og kontaktgruppen for det frivillige sociale arbejde i Høje-Taastrup.

PROGRAM
Fredag den 2. oktober
Kl. 17.00 – 17.50

Velkommen til HTK Lederakademi v/de forskellige områder (kort
præsentation) og 2 tidligere kursister på HTK-Foreningslederakademi
Kl. 17.50 – 18.20

Aftensmad
Kl. 18.20 – 19.20

Politikker & strukturer på frivillighedsområdet
v/Anders Christensen, Centerchef, Høje Taastrup Kommune.
Kl. 19.20 – 19.30

Kaffe
Kl. 19.30 – 21.00

Mit syn på ledelse – ledelsesstil & ledelsesprincipper v/Carsten Rose,
privatdirektør i Danske Bank, Taastrup
Kl. 21.00 – 21.30

Introduktion til programmet for HTK-Foreningslederakademi, deltagere &
lederrollen v/indehaver af Sporthouse, Henning Hansen

Lørdag den 3.oktober
Kl.09.00-12.00

Foreningslivet i kommunen – bestyrelsens og lederens ansvar i frivillige
foreninger v/seniorkonsulent, national organisations- og
ledelsesudvikling, DUF, Frederik Fredslund-Andersen

Kl. 13.00- 16.30

Hvilken type er du: Som leder? Som menneske? – Introduktion til Insights
v/indehaver af Sporthouse, Henning Hansen.

Kl. 16.30-16.45

Afrunding

Mandag den 19. oktober
Kl. 18.00- 21.00

Forandringsledelse – ledelse i forandringstider v/Jesper Oehlenschläger,
Gravisi

Onsdag den 11. november
Kl. 18.00 – 21.00

Ledelse af frivillige – inspiration fra en tidligere frivillig topleder v/Esben
Danielsen, Direktør i Lokale og Anlægsfonden, tidl. chef for Orange
Innovation på Roskilde Festival

Tirsdag den 17. november
Kl. 18.00 – 21.00

Motivation gennem anerkendende ledelse v/HR Chef, ATEA Danmark,
Annette Otto

Onsdag den 13. januar
Kl. 18.00 – 21.00

Kom igennem med dit budskab – præsentationsteknik
v/ Master i retorik & formidling Mariann Bach Nielsen, 2vejs
kommunikation

Mandag den 1. februar
Kl. 18.00 – 21.00

Konflikthåndtering: Hvordan forebygger jeg konflikter? Hvordan
håndterer jeg dem? v/Dennis Ahm, Mind4Business.

Fredag den 12. marts - Lørdag den 13. marts
I løbet af de to dage arbejder vi med at opbygge projektledelseskompetencer,
med udgangspunkt i et konkret projekt den enkelte deltager udvikler – og
brænder for at implementere.
Alle modulerne faciliteres af: Agile Portfolio Manager hos LB Forsikring, Mads
Hjortkjær & indehaver af Sporthouse, Henning Hansen

Fredag den 12. marts
Kl. 18.00 – 21.00

Din fremtid som leder – dit fingeraftryk på foreningen
Projektudvikling

Lørdag den 13. marts
Kl. 9.00 – 11.30

Optimer din ide
Pitch din ide, så andre bliver tændt
Fra god til great gennem andre
Kl. 11.30 – 12.30

Projektledelse – fra ide til virkelighed
Kl. 12.30 – 13.30

Frokost og en lille opgave
Kl. 13.30 – 15.00

Projektledelse – fra ide til virkelighed
Kl. 15.00 – 16.00

Afrunding på projektledelse
Kl. 16.00 – 16.30

Evaluering

Torsdag den xx
Diplomoverrækkelse og middag på Høje-Taastrup Rådhus.

Praktisk information

Al undervisning foregår i Hedehuset, Hovedgaden 371 B i Hedehusene.
Lederakademiet koster 2.000 kroner pr. deltager (der kan som udgangspunkt ikke søges
kommunalt tilskud).
prisen dækker undervisning, deltagermaterialer og forplejning
det kræver minimum 90 % fremmøde at bestå Lederakademiet og de to fredag/lørdage
forventes det, at du deltager i fuldt omfang. Dette udløser et diplom til dig samt en refusion
på 1.000 kroner af deltagergebyret.
Der er plads til 20 deltagere på Lederakademiet.
Ansøgning sendes til FritidKultur@htk.dk senest fredag d. 12. juni med oplysninger om:
Navn
Adresse
Forening
Alder
E-mail
Telefon nr.
Din funktion/rolle som frivillig
Professionelt virke/studie
Hvorfor du ønsker at deltage på lederakademiet

Akademiet er blevet til i samarbejde mellem de lokale samråd, kontaktgruppen og Fritid og Kultur i
Høje-Taastrup Kommune. Tag det første skridt til at blive en endnu bedre foreningsleder med
dette personlige uddannelsesforløb. Tilbuddet er målrettet kommende eller nuværende
foreningsledere i de lokale foreninger i Høje-Taastrup Kommune.
Du kan få yderligere oplysninger hos:
Kulturkonsulent Stine Vad Johansen, tlf.: 43 59 13 39 eller e-mail: stinejo@htk.dk
eller frivillighedskonsulent Anja Mørkeberg, tlf.: 43 59 15 94 eller e-mail: AnjaMoe@htk.dk

