
Kurser – et fælles anliggende

Flemming Vium Nielsen, politisk chef

Louise Bøgholm, kursusadministrator
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Program indtil kl. 14.45

▪ Succes’er og udfordringer

▪ Målsætninger

▪ Forslag til en forbedret kursuscyklus/samarbejdsmodel

▪ Drøftelse

▪ Pilotprojekt første halvår 2019

▪ Udbuddet i første halvår 2019
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Kursusvirksomheden – en vigtig fælles opgave

▪ Kurser opleves som en væsentlig grund til at være medlem

▪ Gør det mere attraktivt at være medlem af et menighedsråd

▪ Derfor tilbydes kontingentfinansierede kurser

▪ Kursusprincipper vedtaget på delegeretmøde, herunder:

• Sikre, at distriktsforeninger og landsforening fortsat er attraktive for menighedsrådene, og 

at alle menighedsråd får relevante tilbud om kurser.

• Sikre en geografisk spredning i udbuddet af de enkelte kurser, så alle menighedsråd bliver 

tilbudt kurserne i overkommelig geografisk afstand.

• Kurserne er åbne for alle, der ønsker at deltage og bliver annonceret på Landsforeningens 

hjemmeside.
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Sammen kan vi godt!
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Introduktionskursus for formænd og 

næstformand 2017

Udbudte kurser: 17

Gennemførte kurser: 16

Aflyst kursus: 1

Deltagerantal: 553

Pr. kursus: 35



Sammen kan vi godt!
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Introduktionskursus for kontaktpersoner 

2017

Udbudte kurser: 18

Gennemførte kurser: 18

Deltagerantal: 471

Pr. kursus: 26

I alt deltog ca. 1.600 på introduktionskurser

i 2017



Men sammen har vi en udfordring
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Lønforhandlingskursus 2018

Udbudte kurser: 9

Gennemførte kurser: 3

Aflyste kurser: 6

Deltagerantal: 40

Pr. kursus: 13



Men sammen har vi en udfordring
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Kursus i personalepolitik 2018

Udbudte kurser: 6

Gennemførte kurser: 4

Planlagte kurser: 2

Aflyste kurser: 0

Forventet deltagerantal: 96

Pr. kursus: 16

Mange spildte kræfter

Ærgerligt for alle at aflyse



Hvad er det, vi sammen skal blive bedre til?

Skal vi

▪ blive bedre til at ramme behovet?

▪ se på kursernes kvalitet?

▪ prioritere opgaven højere i Landsforeningen og i distriktsforeningerne?

▪ træne vores samarbejde?

▪ blive bedre til at få kurserne ud til menighedsrådene?

▪ Eller…?

Målsætning:

▪ Bedre afdækning af behov

▪ Bedre samspil mellem Landsforeningen og distriktsforeningerne

▪ Bedre inddragelse af medlemmerne
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Forslag til forbedret kursuscyklus 

Behovs-
afklaring

Udbud 
klar

Planlæg-
ning

Markeds-
føring

Gennem-
førelse

Evaluering
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Behovs-
afklaring

Udbud klar

Planlægning

Markeds-
føring

Gennem-
førelse

Evaluering

Behovs-
afklaring

Hvad har menighedsrådsmedlemmerne brug for viden om?

Distriktsforeningen:

• Lægger op til en kort drøftelse på den årlige generalforsamling af 

behov for kurser, som kan lette arbejdet

Landsforeningen:

• Sender et diskussionsoplæg hvert år i januar – et ark som kan 

omdeles på generalforsamlingen.

Skal Landsforeningen foreslå emner?

• Modtager input fra distriktsforeningerne, fx konkrete ideer til kurser, 

eller ønsker til emner, som medlemmer oplever, at de mangler 

kompetencer inden for. 

• Vurderer det samlede kursusbehov – også på baggrund af erfaringer 

fra rådgivning og politisk arbejde.
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Behovs-
afklaring

Udbud klar

Planlægning

Markeds-
føring

Gennem-
førelse

Evaluering

Udbud klar

Landsforeningens kursusudbud for sæsonen

Landsforeningen:

• Prioriterer hvilke kurser, der udbydes til distriktsforeningerne i halvårs-

sæsonen.

Distriktsforeningerne:

• Udvælger hvilke kurser, den udbyder til sine medlemmer.

Distriktsforeningerne i et stift:

• Koordinerer udbuddet i stiftet
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Behovs-
afklaring

Udbud klar

Planlægning

Markeds-
føring

Gennem-
førelse

Evaluering

Planlæg-
ning

Planlægning af kurser i den enkelte distriktsforening

Distriktsforeningerne:

• Udpeger en kursusansvarlig og melder kontaktoplysninger til 

Landsforeningen

• Rekvirerer de ønskede kurser inden fristen.

(Nye fleksible frister afhængigt af, hvornår kurset udbydes.)

• Aftaler datoer med Landsforeningen

• Finder lokaler og praktisk arrangement

Landsforeningen:

• Opretter kurserne på menighedsraad.dk
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Behovs-
afklaring

Udbud klar

Planlægning

Markeds-
føring

Gennem-
førelse

Evaluering

Markeds-
føring

Menighedsrådsmedlemmerne skal kende tilbuddet 

i god tid og opfordres til at deltage i kurserne

Landsforeningen:

• Opretter kurserne på menighedsraad.dk

• Sender i god tid layoutede kursusbeskrivelserne direkte til 

menighedsrådsmedlemmerne i distriktsforeningen

• Markedsfører kursusemnerne generelt i nyhedsbreve, blad mv.

• Modtager tilmeldinger og deltagerbetaling direkte på 

menighedsraad.dk og sender bekræftelsesmail til de tilmeldte

• Supplerer evt. med opsøgende kontakt til erfagrupper mm. i 

distriktsforeningens område

Distriktsforeningerne:

• Omtaler kurserne på møder, i nyhedsbreve, kursuskataloger mv. og 

opfordrer til at deltage. Evt. via konkrete henvendelser.

Et 

oplæg
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Behovs-
afklaring

Udbud klar

Planlægning

Markeds-
føring

Gennem-
førelse

Evaluering

Gennem-
førelse

Gennemførelse af de planlagte kurser

Landsforeningen:

• Håndterer afbud, ekstra tilmeldinger mm

• Sender deltagerliste til distriktsforeningen og underviser

• Orienterer kursusstedet om antal deltagere

• Medbringer kursusmateriale og forestår undervisningen

Distriktsforeningerne:

• Er vært for kurset

• Står for de praktiske rammer

Et 

oplæg
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Behovs-
afklaring

Udbud klar

Planlægning

Markeds-
føring

Gennem-
førelse

Evaluering

Evaluering

Efter hvert halvår evaluerer distriktsforeningen og Landsforeningen 

kurserne

Distriktsforeningerne:

• Vurderer, om kurset ramte behovet, om der var bredt kendskab til 

kurset og om planlægningsprocessen og deltagelsen var 

tilfredsstillende.

• Sender evalueringen til Landsforeningen.

Landsforeningen:

• Sender spørgsmål til distriktsforeningens overvejelse.

• Laver en samlet evaluering af hvert kursusemne (deltagerstatistik, 

distriktsforeningernes evaluering, Landsforeningens evaluering)

• Sender den samlede evaluering til alle distriktsforeninger.
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Behovs-
afklaring

Udbud klar

Planlægning

Markeds-
føring

Gennem-
førelse

Evaluering

Genvej i 1. halvår 2019



Drøftelse

▪ Bemærkninger og forbedringsforslag til den 

foreslåede cyklus?

▪ Hvordan sikrer vi et landsdækkende tilbud, 
så ”alle menighedsråd bliver tilbudt kurserne 

i overkommelig geografisk afstand”?

▪ Er der to eller tre distriktsforeninger, som i 

første halvår 2019 vil deltage i et 

pilotprojekt, hvor Landsforeningen påtager 

sig markedsføring af kurserne?

Skal vi

▪ blive bedre til at ramme behovet?

▪ se på kursernes kvalitet?

▪ prioritere opgaven højere i Landsforeningen og i 

distriktsforeningerne?

▪ træne vores samarbejde?

▪ blive bedre til at få kurserne ud til 

menighedsrådene?

▪ Eller…?

▪ Sammen kan vi godt!
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Udbuddet i januar til april 2019

Kontakt til kursusafdelingen:
▪ Ring på 87 32 21 33 eller send en mail til 

kursus@menighedsraad.dk

Kursustitler:
▪ Arbejdsgiver i praksis

▪ Økonomistyring med fokus på lønudgifter

▪ Den Digitale Arbejdsplads – en hjælper til de daglige opgaver

▪ Inspiration til visionsarbejdet

▪ Få styr på personalepolitikken
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Kursusplanlægning:

▪ Guide er omdelt på bordene

▪ Frister for kursusplanlægning:

▪ Hvis I planlægger kursusdatoer inden d. 26. november, kan 

kurserne afholdes i hele kursusperiode, det vil sige fra 

januar til og med april.

▪ Hvis I planlægger kursusdatoer inden 

d. 4. januar, kan kurserne afholdes i perioden fra medio 

februar – til medio marts. 

▪ Hvis I planlægger kursusdatoer inden 

d. 1. februar, kan kurserne afholdes i perioden fra medio 

marts – til ultimo april. 


