Finansieret af:

Kursuskatalog
 FrivillighedsAkademiets GRATIS kursustilbud

til frivillige om formidling til børn og unge
Midt-

og Vestjylland

www.frivillighedsakademiet.dk

 Kurser, rådgivning og inspiration om ledelse

og frivillig-organisering til koordinatorer.

FrivillighedsAkademiets ambitionen er, at opkvalificere ildsjæle, som er engageret i bevaring
og formidling af den danske kulturarv ved at
udvikle læringstilbud til de titusindvis af frivillige, som udgør en afgørende del af kulturarvsmiljøet i Danmark.
På FrivillighedsAkademiet.dk kan du læse mere om de
kurser, der udbydes af kortere eller længere varighed.

Bemærk: Det er også muligt, at få
kursus-underviseren ud at holde et
internt kursus på de enkelte museer.
Se mere om datoer, priser og
tilmelding vedr. afholdelse af
Frivilligheds-Akademiets kurser på:
FrivillighedsAkademiet.dk
Følg nyheder og se billeder fra kurserne på
FrivillighedsAkademiets Facebook.
FrivillighedsAkademiet optager flere af
kursusoplægene og lægger dem på
FrivillighedsAkademiets YouTube-kanal.
FrivillighedsAkademiets kurser er ofte GRATIS
at deltage i, mens transport og forplejning er
for kursusdeltagerens egen regning.

KURSUSKALENDER 2018:

 Formidling indenfor naturarv:
Naturpædagogik for de 3-6 årige (3-4 timer)
Teori og inspiration. Lege og aktiviteter samt
naturelementer som sten, træ, urter, svampe
eller dyr.

27.-28. oktober: Formidlingsseminar
Fælles: Foredrag, oplæg og paneldiskussioner vedr.:
 Læreplaner og fordringer i folkeskole
og børnehaverne
 Nye trends inden for formidling

Frivillig Naturvejleder-assistent (3-4 timer)
At kunne deltage i et formidlingsforløb, hvor
man supplerer ansvarshavende formidler(e).
Kursus - for de voksne (1-2 dage)
Give en naturfaglig ballast og forståelse af naturen, men også om, hvordan man med enkle
metoder formidler for børn.
Temakurser (4-6 timer)
Omhandler et naturområde eller en gruppe dyr eller planter. Gode og enkle redskaber til at orientere dig i de forskellige “riger
og verdener” og redskaber og inspiration
til at give det videre til børnene.
Tema: Vilde urter - botanik for begyndere (4 timer)
Praktiske eksempler på urternes slægtskab, så man kan begynde
at bruge flora-nøgler. Temaer som aktiviteter, spiselig/ giftig,
anvendelse, signaturlære og gode historier.
På lignende vis laver vi kurser om f.eks. Kriblekrabledyr på land - Store dyr og dyrespor - Kriblekrabledyr i vandet - Strand og sten - Træer og buske

Workshops :
 Rundvisning
Formidling til børn i guidede situationer.
Bl.a. introduktion til Cooperativ Learning som et redskab.
 Levendegørelse
Levendegørelse i 3. person eller i rolle.
 Historiske Værksteder
Formidling til børn via historiske
håndværk og gøremål.
 Naturformidling
Formidlingstip om læring
i naturen om naturen.
 Samarbejdsprojekter med skoler
Eksempler på samarbejdsprojekter.
Inspiration til udarbejdelse af egne
projekter.
 Arkivformidling
Formidling til børn i arkiverne.

Kurser for Frivillligkoordinatorer 2018
25. april kl. 14-17: Konflikthåndering, Den Fynske Landsby
Erfaringsudveksling om bl.a. udfordringer
Konflikthåndtering og den svære samtale
- ved konsulent Julie Hunt, Ingerfair.
12. september kl. 10-17: Frivilligorganisering, Gl. Estrup
Kursus om koordinering og ledelse af frivillige
på museer o. lign. Bl.a. om lovgivning og
forsikringsspørgsmål ved FrivillighedsAkademiets akademileder Per Lunde Lauridsen
29.-30. oktober: Frivilligledelse, Vestjyllands Højskole
2-dags seminar om Frivillighed og Kulturarv.
Samarbejdet mellem ansatte og frivillige. Motivering og organisering. Udarbejdelse af frivilligpolitik
eller strategi. Målrettet ansatte og frivillig bestyrelsesmedlemmer. Mulighed for overnatning.

2019: FrivillighedsKonference, Bundsbæk Møllegård
Som afslutning på 2. projektperiode afholdes en national konference om frivillighed og kultarv. Deltagelse af indlægsholdere fra
ind– og udland, samt fra uddannelsesinstitutioner og kulturavsorganisationer.
FrivillighedsAkademiet samarbejder internationalt med:

Frivillig Rundvisningsformidler (1-2 dage)
At kunne lave rundvisninger, byvandringer o.lign. fra idé til fortælling.
Frivillig Rundvisnings-Diplom (3-4 timer)
Til den som har en del erfaring med rundvsininger/formidling - men som gerne vil
have inspiration, kritik og feed back.
Arkæologi og detektorfund (2 timer)
Inspiration til hvordan man formidler
arkæologi og detektorbrug til børn.
Facebook (2 timer)

Hvordan kommunikere du som
frivillig via facebook

KURSUSMODULER:

Frivillig Tidsrejse-formidler (1-2 dage)
At kunne være aktiv formidlende i et tidsrejseforløb for førskole og indskolingsbørn.

 Rådgivning og inspiration:

Frivillig Tidsrejse-assistent (3-4 timer)
At kunne deltage i et tidsrejseforløb for
førskole og indskolingsbørn.

Frivillig Formidlingsseminar (2 dage)
Erfaringsudveksling, inspiration, kurser,
museumsforståelse, kulturarvskendskab.

Frivillig Kulturarvspædagogik-diplom (1-2 dage)
En gennemgang af forskellige formidlingsformer indenfor
kulturarven
Frivillig Møller (1-2 dage)
Gennemgang af: Sikkerhed, kører med
vindmølle, funtionsforståelse, vedligehold, historie, fortælling/formidling.
Frivillig Møller-assistent (3-4 timer)
At kunne assistere en møller og
modtage gæster
Frivillig Karakter-formidler (1-2 dage)
At kunne gå i rolle og formidle via
levende historie-formidling.
Frivillig Karakter-formidlerassistent
(3-4 timer)
At kunne gå i rolle og støtte op om
anden formidling.

Erfa-dag Frivilligkoordinator (3-4 timer)
Dele erfaringer om ansvaret med at koordinere og lede frivillige.
Kursus i Frivilligledelse (1-2 dage)
Undervisning i forventningsafstemning, organisering, udarbejde frivilligpolitik, workshop om værdier og
holdninger til frivillighed m.m..
Oplæg om Frivilligledelse (1-2 timer)
Inspiration og erfaringsdeling om frivilligledelse på museer.
Øge professionalisering af samarbejde med frivillige (1 dag)

Definition af frivillighed.

Interaktion: Ledelsesperspektivet.
Samarbejdet med frivillige.

Motivationsfaktorer og rekruttering.

Komplikation: Konflikter og ”Den svære samtale”.

Kommunikation: Frivilligpolitik.

Udarbejdelse af vision.

 Pakkedage for Frivillige på museer og arkiver:

 Formidling indenfor kulturarv:

Kulturarvspædagogik - skoleelever på museum (1-2 dage)

Skolereformen og Den Åbne Skole

Udeskole, fordi elever er mere end hoveder

I mødet med børn

Tilbage i tiden

Fortællingen

Læring med brug af digitale midler

Frivillig Børneklub-leder (1-2 dage)
At kunne organisere og formidle til
børn i skolealderen rundt på
forskellige kulturarvs-lokaliteter
f.eks. i samarbejde med formidler på
et museum eller frivillige på et arkiv.

Frivillige i kulturarven - museer og arkiver (1-2 dage)

Aktiv medborgerskab

Det gode samarbejde

Guidning og fortælling

Levendegørelse og Tidsrejser
Stemme og fortællekursus (1 dag)

Teori og fakta om stemmen

Stemmens historik, fysik og brug
som instrument

Praktikske øvelser
Arkiver og Skoler (1-2 dage)

Erfaringsudveksling

Digital formidling i landskabet

Historiske vandringer i by/landskab

Dramatiseret formidling

Arkivfotos til formidlingsaktiviteter

Brug af it-platforme til ældre elever

Frivillig Formidler-assistent (3-4 timer)
At kunne deltage i et formidlingsforløb,
hvor man supplerer ansvarshavende
formidler(e).
Frivillig Kulturarvs-formidler (1-2 dage)
At kunne organisere og formidle til børn
i skolealderen rundt på forskellige kulturarvs-lokaliteter.
Frivillig Kulturarvs-fortæller (1-2 dage)
Redskaber til at kunne fortælle en historie eller
en fortælling så den fænger.
Frivillig Funktions-formidler (3-4 timer)
At kunne modtage børn og fortælle dem om
f.eks. et håndværk, husflid, husgerning, arbejdsgerning.
(Eks.: Hvordan en smed arbejder eller en mølle fungerer)
Frivillig Børn-med-særlige-behov-diplom (3-4 timer)
At kunne deltage i et formidlingsforløb for børn med særlige
behov.

