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Inspirationskursus	for	ildsjæle	

Ide og formål: 

Er det altid dig som bidrager med fælles aktiviteter, lege, ryste sammen øvelser, teambuilding og træningsøvelser? 
Eller ville du ønske at det var dig? 

Det kan være på arbejdspladsen, i skolen, i foreningen, til festen på kurset eller andre sociale sammenhænge. 

Formålet med dette kursus er at fylde din rygsæk godt op med en skøn blanding af aktive øvelser, icebreakers og 
lege. 

Jeg tror på, at enhver undervisning, arbejdsproces, møde eller sammenkomst kan få mere liv, bedre indlæring og 
øget energi, hvis der krydres med små aktive øvelser i tilpas mængde og afstemt med konteksten. 

På dette dagskursus får du serveret et hav af øvelser som vi skal prøve i praksis, således at du husker dem bedre og 
således at det bliver et sjovt og aktivt kursus. 

   

Indhold:  

• Velkomst, præsentation og rammen for dagen sættes 
• Ryste-sammenøvelser 
• Design og valg af aktive øvelser samt didaktiske overvejelser 
• Ude-aktiviteter 
• Gruppearbejde med erfaringsudveksling 
• Energiøvelser 
• Hjerneøvelser 
• Tillidsøvelser 
• Beroligende øvelser 
• Opsamling og tak for i dag 
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Hvem er du? 

Du kan være lærer, procesleder, instruktør, sundhedskonsulent, terapeut, trivselsambassadør, pædagog, 
arbejdsmiljørepræsentant eller blot ildsjæl helt ind i hjertet. 

 

    

 

Praktiske oplysninger: 

Dato: Torsdag den 14. november 2019 kl. 8:30 – 15:30. Max 18 deltagere – først til mølle princippet 

Sted: Bygholm Landbrugsskole & Kursuscenter, Hattingvej 49, 8700 Horsens 

Pris: Kr. 1.450,- ekskl. moms. pr. kursist. Prisen er inklusiv kursusmaterialer og fuld forplejning hele dagen 

Medbring: Tøj du kan bevæge dig i og et åbent sind og lidt at skrive med. 

Underviser: Linn Trentel Busch, fysioterapeut, instruktør og ildsjæl 

 

Tilmelding: 

Tilmelding via mail til linn@ergopro.dk Ved spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, kan jeg kontaktes på 
telefon 42721322 eller e-mail linn@ergopro.dk. Skriv gerne hvis du ønsker vegetarmad eller har allergier mm. 

Sidste frist den 26. september 2019 

Med venlig hilsen 

Linn Trentel Busch 

www.ergopro.dk 

 


