PRESSEMEDDELELSE

Dato: 16. august 2018

Er du frivillig og trænger til redskaber som leder?

Ringsted Kommune
Erhvervs-, Fritids- og

Ringsted Kommune holder lederuddannelse for frivillige i foreninger eller
lokalråd i Ringsted. På forløbet lærer du at blive en stærkere leder i frivillige
foreninger, og du kommer hjem med en udviklingsplan for din forening.

Kommunikationscenter
Kommunikation
Rønnedevej 9
4100 Ringsted

Ringsted Kommune tilbyder frivillige i en forening eller lokalråd i Ringsted
Kommune at komme på lederuddannelse for frivillige. Forløbet er på seks moduler
hen over efteråret, hvor du lærer mere om livet som frivillig i en idrætsforening, en
frivillig social forening, en spejdergruppe, en folkeoplysende forening eller som
aktiv i et lokalråd.

Tel.: +45 57 62 82 00
Dir.: +45 57 62 82 15
Mail.: jelu@ringsted.dk
efkcenter@ringsted.dk
www.ringsted.dk

Lederuddannelsen tager udgangspunkt i din forening. Gennem teori, øvelser og
dialog får du lejlighed til at analysere, udfordre og reflektere over, hvordan det
egentlig går i din forening.

EAN: 5798007643362

På uddannelsen vil erfarne foreningsudviklere undervise dig i arbejdet med at
udforme en konkret udviklingsplan, som du efterfølgende kan være med til at
realisere i din egen forening. Udover at lære en masse nye metoder og opnå en
større indsigt i din egen personlige rolle i foreningen, kommer du altså også hjem
med en konkret udviklingsplan.
Lederuddannelsen laves i samarbejde mellem Ringsted Kommune og
Foreningsudviklerne.
Deltagerprisen er 1.250 kr. pr. person. Det resterende beløb op til fuld deltagerpris
betales af Ringsted Kommune. Hvis du er tilmeldt, men deltager i færre end fem
moduler, opkræver vi den fulde deltagerpris på 5.500 kr.
Der er 30 pladser på kurset, og de fordeles til de første 30 tilmeldte. Sidste
tilmeldingsfrist er torsdag den 23. august. Spørgsmål og tilmelding kan rettes til
Trine Testmann, tlf. 5762 6244 / trte@ringsted.dk.
Læs også mere på www.ringsted.dk/borger/kultur-fritid/uddannelse-frivillige.
Til redaktionerne: For yderligere information kontakt venligst
Trine Testmann, frivillighedskonsulent, tlf. 41 72 25 34
Jeppe Lund, kommunikationskonsulent, tlf. 30 57 44 30
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