TILMELDING 1. marts.
Vigtigt i forhold til flybilletter.

Lederkursus i Wales
søndag 1.9. – lørdag 7.9. 2019

*

Vi tilbyder fantastiske 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. 7.900.- plus fly – estimeret pris mellem kr. 700.- og 900.-

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).
Midlet til udvikling af ledelse er følgende outdoor-aktiviTom Wilkens –
en af centerets
højt certificerede
instruktører. Hver
gruppe får hver sin
instruktør – den
samme gennem
hele ugen.

Katrine Schuman,
cand.phil., MA, coach
og friluftsmenneske
samt indehaver af
konsulentvirksomheden
communicate2innovate.
Daglig opsamling og
perspektivering.

teter: bjergvandring, gorge walk, klatring, grotter, mountain bike samt en dag med ledelse af aktiviteter egnet
for børn. Dagens personlige og teammæssige oplevelser
reflekteres og perspektiveres via ledelsesteori til lederens
hverdag - og som menneske.
Christian RytHansen, studerende
på RUC, uddannet
livgarder, patruljeleder og førstehjælpsinstruktør. Praktisk
medhjælp og basal
førstehjælp.

TILMELDING 1. marts (prøv gerne senere) *) Datoer kan rykke 1-2 dage afhængigt af flyselskabets nye efterårsprogram. Besluttes 1. marts. Pris: kr. 7.900.- plus moms. Hertil flybillet estimeret til mellem kr. 700.- og 900.- Beløbet dækker bus fra engelsk lufthavn til centeret retur, kost
og logi, undervisning, udstyr samt en instruktør og en minibus hver gruppe. Der arrangeres
et aftenbesøg på en typisk walisisk pub. Send venligst mail med navn(e), institutionsnavn,
og eannummer. Ring gerne 4017 6249 for mere info.

Per Ryt-Hansen, tidligere seminarielektor
i idræt og mangeårig
kursusleder i Wales.
Gennemgang af outdoor/ledelsesbegreber
som flowteori og udfordringspædagogik.

Januar 2020 nyt hold til
Marte Meo terapeutuddannelsen i Birkerød.

Se marte-meo.dk
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