Ledelse af frivillige og frivillige organisationer
(Diplommodul, 5 ECTS, forår 2022)
Frivillige organisationer er vidt forskellige, men har alligevel nogle vilkår og udfordringer til fælles. Nogle af
dem er gamle kendinge, mens andre er nye og hænger sammen med, at frivilligheden også udvikler sig. Vi
skal for eksempel inkludere en ny generation af frivillige, nye muligheder byder sig til i samarbejde på tværs
af sektorer, og fra politisk hold udtrykkes en række forventninger.
VIA University College og 3K-uddannelsen (professionsbacheloruddannelsen i kristendom, kultur og
kommunikation) inviterer til et kompetencegivende forløb (5 ECTS) om ledelse af frivillige og frivillige
organisationer, hvor vi finder farbare veje i både kendte og nye udfordringer.

Forløbet vil indeholde:
•
•
•
•

Faglige oplæg med afsæt i den nyeste viden på området
Arbejde med deltagernes egne cases og problemstillinger
Erfaringsudveksling og drøftelser i plenum og grupper
En afsluttende synopse-opgave og eksamen med fokus på udvikling af praksis.

Forløbet er målrettet:
•
•
•

Medarbejdere og ledere, der selv arbejder med frivillige
Ledere og nøglemedarbejdere i frivillige organisationer
Ansatte i sammenhænge, hvor I overvejer at involvere (flere) frivillige og/eller samarbejde med frivillige
organisationer.

Forløbsplan og indhold:
Alle aktiviteter afvikles på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15, 8270 Højbjerg.

Dato og tidsrum Indhold i tematiske hovedpunkter
9. marts 9-16
Del 1: Den brede ledelseskontekst og egne deltagernes egne læringsbehov
•
•
•

18. marts 9-16

Del 2: Ledelse i den frivillige organisation som platform for frivillighed
•
•

22. marts 9-16

Intro til forløbet
Frivillighed og frivillige organisationer (fokus kan vælges) og deres aktuelle
udviklinger og diskussioner
Identifikation af egne læringsbehov og indledende formulering af egen case
Organisations- og ledelsesforståelser
”Sagen”, mission og vision
Samarbejde og konflikthåndtering
Forandringsledelse

•
•
Dag 3: Ledelse med de frivillige
•
•

Frivilligmiljø og -kultur
Rekruttering

20. april 9-16

• Trivsel, fastholdelse og motivation
Dag 4: Lederudvikling og det personlige lederskab i frivillige organisationer
•
•
•

4. – 5. maj

Professionalisering og ledelse som faglighed
Overbevisninger, etik og værdier
Det personlige ledelsesgrundlag

Eksamen (efter særlig plan)
•
•
•

Mundtlig med synopse
Selvvalgt emne/case
30 min.

Undervisere
Ib Sørensen, adjunkt, cand.mag. og ph.d. er forløbsansvarlig og underviser på 3K-uddannelsen i
organisation og ledelse og har mange års erfaring både som frivillig og som leder af frivillige.
Marianne Thompson, adjunkt, cand.pæd. underviser også på 3K-uddannelsen og har lang erfaring
med frivillighed. Hun har særlige kompetencer indenfor det interpersonelle felt og samarbejde.
Derudover inviterer vi andre fagfolk og praktikere til at deltage i vores drøftelser og overvejelser.

Krav for optagelse på forløbet
Forløbet giver 5 ECTS-point og er udbudt som et valgfag i diplomuddannelsen i ledelse. Derfor er
der krav om, at deltagerne har:
•
•

2 års relevant erhvervserfaring
En videregående uddannelse på minimum bachelorniveau ELLER en relevant kort videregående
uddannelse eller voksenuddannelse.

Det er desuden muligt at søge optagelse på baggrund af realkompetencer.

Pris
Det samlede forløb koster 10.000 kr. inklusive moms.
Spørgsmål?
Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte Ib Sørensen på mail IBSR@via.dk
Du kan også læse mere om forløbet på VIA’s hjemmeside:
https://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/uddannelsestilbud/moduler/ledelse-i-frivilligeorganisationer

Tilmelding
Du kan ansøge om at få en plads på modulet ved at følge ovenstående link, hvor der er et link til
ansøgning – eller ved at kontakte Connie Vangsøe Hansen, coha@via.dk, tlf. 8755 1915.

