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Seniorskolen 2023 

Kursustilbud til frivillige i Faglige Seniorer 
 
Dette kursuskatalog er en guide til dig, der er formand eller kursusansvarlig i 

en sektionsbestyrelse, lokalforening, kommunegruppe, eller i en af de mange 

faglige seniorklubber eller foreninger i Faglige Seniorer. 

Vi kalder det Faglige Seniorers Seniorskole. 

I skal selv arrangere kurserne i samarbejde med Faglige Seniorers konsulen-

ter. En anden måde er at kontakte den lokale AOF-center, som hjælper dig 

med den praktiske håndtering, tilmelding og kursuslokale. Enkelte af kur-

serne udbydes også som centrale kurser. 

Kurserne kan sagtens tilpasses jeres lokale ønsker og behov, men ændringer 

skal ske i tæt kontakt med de undervisningsansvarlige. 

Du kan få tilskud til dækning af kursusafgiften ved at søge støtte i Velux Fon-

den. 

Herudover kan der søges om lokal støtte i kommuner og eller fagforeninger. 

Hvis kurset er åbent for alle medlemmer, kan Faglige Seniorer hjælpe med 

markedsføring og omtale i det ugentlige nyhedsbrev. Det er vigtigt, at vi får 

så mange som muligt med i Seniorskolen. 

Seniorskolens kursustilbud kan du læse på de efterfølgende sider.  
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Sådan gør du – trin for trin 

1. Kig kursuskataloget igennem og find det kursus, der passer bedst til jeres 

ønsker og behov.  

2. Kontakt en af de to organisationskonsulenter og få vejledning om det kur-

sus i ønsker, tilpasning til jeres behov, kontakt til undervisere og muligheder 

for markedsføring. 

3. Du kan også få hjælp med kurset i det lokale AOF-center. Oplysning om 

kontakt-adresser nederst på denne side. 

4. Aftal tid og sted og hvor mange deltagere, der skal være for at kurset kan 

gennemføres. 

5. Du kan få dækket kursusafgiften ved at søge støtte i Velux Fonden. Ansøg-

nings-blanketten finder du her. (www.fagligsenior.dk/velux). Vælg ”Uddan-

nelse af aktive seniorer”. Vær opmærksom på, at du ikke kan søge Velux-

støtte til transport af deltagere, bespisning og overnatning. 

8. Nu mangler du kun at finde kursister og markedsføre dit kursus, hvis det 

er åbent for alle medlemmer. Det hjælper Faglige Seniorer gerne med. 

Hvis du har spørgsmål, kan du altid kontakte Faglige Seniorers organisati-

onskonsulenter: 

Øst for Storebælt Vest for Storebælt 

Allan Holm Pedersen Jan Skougaard 

mobil: 3058 1736 mobil: 3363 2466 

mail: ahp@fagligsenior.dk mail: js@fagligsenior.dk 

 

Kontakt AOF 

Storkøbenhavn og Sydjylland: AOF Center Storkøbenhavn og Sydjylland 

AOF Center Sydjylland Solveig Poulsen, sp@aofsydjylland.dk Brian Kron-

borg, bk@aofsydlylland.dk 

Roskilde: AOF Center Roskilde Peder Munch Jørgensen, pmj@aof-ros-

kilde.dk 

Odense: AOF Center Odense Gitte Overgaard, gitte@aofcenterodense.dk 

Midtjylland: AOF Center Midt Randers Per Havshøj, peha@aof.dk 

Nordjylland :AOF Center Nord Aalborg Bo Jørgensen, bk@aofnord.dk An-

ders Flyvbjerg, af@aofnord.dk 

  

mailto:ahp@fagligsenior.dk
mailto:js@fagligsenior.dk
mailto:sp@aofsydjylland.dk
mailto:bk@aofsydlylland.dk
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Den gode bestyrelse! 

Kurset er for bestyrelsen og de nye bestyrelsesmedlemmer. 

Kurset omhandler: 

Du lærer på kurset dine rettigheder og pligter som bestyrelsesmedlem. Vedtægter 

og forretningsorden viser, hvordan forening ledes og demokratiet virker. General-

forsamlingen er vigtig i foreningen og her, hvor medlemmerne kan få indflydelse.  

Kurset arbejder med gode idéer om afvikling, og hvordan involverer deltagerne i 

mødet. Kurset arbejder også med bestyrelsens arbejde og arbejdsfordeling, så alle 

bliver involveret og hørt.  

Hvad ansvar er der om foreningens økonomi at sidde i bestyrelsen.  

Vi arbejder med værktøjer til bestyrelsesarbejdes, som udformning af handlingspla-

ner, mødeformer m.m. 

Rammeprogram: 

Kl. 10.00 - 10.15 Velkomst, præsentation og gennemgang af program. 

Kl. 10.15 - 12.00  Rettigheder og pligter som bestyrelsesmedlem. 

 Foreningens vedtægter og forretningsorden. 

Kl. 12.00 - 12.45 Frokost 

Kl. 12.45 - 13.30 Generalforsamlingen - før, under og efter. 

Kl. 13.30 - 15.00  Bestyrelsens arbejde, arbejdsfordeling, mødeformer og hand-
lingsplaner. 

Kl. 15.00 - 16.00 Foreningens økonomi. 

 Bestyrelsens videre arbejde. 

 Evaluering af kursus.  

 

Underviser:  

Faglige Seniorer 
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Hvordan udvikler vi bestyrelsen og aktiviteterne? 

Kurset er for den lidt erfarne bestyrelse.  

Kurset omhandler: 

Er I gået lidt i stå i med idéerne og arbejdet i bestyrelsen er det kurset for jer.  

Hvordan får vi kickstartet aktiviteterne?  

Hvordan udvikler vi vores møder og aktiviteter? 

Det er vigtigt for succesen, at der er god planlægning og ansvarsfordeling. Vi arbej-

der med værktøj til arbejdsopgaverne.  

En forening er frivilligt arbejde en nødvendighed. Men hvordan arbejder vi med fri-

villige.  

Vi arbejder med bestyrelsens arbejde og hvordan giver vi plads til forskellighed, ko-

ordinerer holdninger og får samarbejdet til at fungere bedre. 

Rammeprogram: 

Kl. 10.00 - 10.15 Velkomst, præsentation og gennemgang og program. 

Kl. 10.15 - 11.00 Udvikling af aktiviteterne – afdækning af udfordringer. 

Kl. 11.00 - 12.00 Hvordan sikrer vi opbakning til vores aktiviteter og hvad er god 
planlægning og sikring af synlighed? 

Kl. 12.00 - 12.45 Frokost 

Kl. 12.45 - 13.45 Bedre møder og aktiviteter – værktøjer og gode råd! 

Kl. 13.45 - 15.00 Der arbejdes med planlægning af det gode møde og den gode 
aktivitet. 

Kl. 15.30 - 16.00 Aftaler i bestyrelsen om det fremtidige samarbejde om møder 
og aktiviteter.   

 Evaluering af kursus.  

 

Underviser:  

Faglige Seniorer 
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Styrk dine kompetencer som formand eller næstfor-
mand! 

Kurset er for formænd og næstformænd i sektioner, foreninger, kommunalgrupper 

eller ældreråd. 

Kurset omhandler: 

Som formand og næstformand i en forening er der behov for lederkompetencer.  

Kurset tager udgangspunkt i egne forudsætninger.  

Det er at styrke dine kompetencer der kan blive behov for som formand eller næst-

formand.  

Det er viden om dig selv som leder, kunne sætte mål, lede, løse konflikter, motivere 

andre i bestyrelsen og blive et team.  

Rammeprogram: 

Kl. 10.00 - 10.15 Velkomst, præsentation og gennemgang og program. 

Kl. 10.15 - 12.30 Den personlige ledelsesstil og lederskab i demokratiske organi-
sationer samt at sætte sig mål 

Kl. 12.30 - 13.15 Frokost 

Kl. 13.15 - 14.45 Konfliktløsning. Konflikter opstår og hvordan løser man dem?  

Kl. 14.45 - 15.45 Det motiverende lederskab af bestyrelsen. Hvordan bliver vi et 
team? 

Kl. 15.45 - 16.00 Evaluering af kursus.  

 

Underviser:  

Faglige Seniorer / AOF 

Kursus udbydes både som lokalt og centralt kursus 
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Kassererkursus. 

Kurset er for nye eller lidt erfarne kasserer i sektioner, lokalforeninger eller klub-

ber. 

Kurset indeholder:  

En kasserer påtager sig ansvar for økonomien i foreningen. 

Der er en række juridiske aspekter som man skal have kendskab til.  

Kurset behandler de grundlæggende regnskabsprincipper og opbygning, samt bog-

holderi og kontering. 

Der gives også gode råd om fremlæggelse af regnskabet i bestyrelsen og på general-

forsamlingen. 

Kurset gennemgår også revisorens rolle og bestyrelsens ansvar.  

Hvordan registrer og dokumenterer vi foreningen, og hvilke krav stiller banken til 

dokumentation, rettigheder og pligter om hvidvask. 

Program: 

Kl. 10.00 – 10.30  Velkomst, præsentation, forventninger og program. 

Kl. 10.30 – 12.00  Regnskabskursus. 

Kl. 12.00 – 12.45  Frokost. 

Kl. 12.45 – 15.30  Regnskabskursus fortsat. 

Kl. 15.30 – 16.00  Evaluering og afslutning. 

 

Underviser:  

Faglige Seniorer / John Markussen, tidl. konsulent i Arbejdernes Landsbank. 

Kursus udbydes både som lokalt og centralt kursus 
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Frivillige i lokalforening eller kommunegruppe. 

Kurset omhandler: 

Hvordan får vi flere frivillige og organiserer vi de frivilliges indsats i vores arbejde?  

Det er et grundkursus i, hvordan vi sikrer aktive og engagerede frivillige og fasthol-

der drivkraften i de frivillige? 

Hvordan organiserer vi opgaverne og lave en handlingsplan så vi kommer i mål 

med arbejdet?  

På kurset lærer i at planlægge en aktivitet og plan som kan benyttes til andre aktivi-

teter og sammenhænge.  

Kurset afvikles og tilpasses til netop jer, i den enkelte forening eller kommune-

gruppe. Det er f.eks. jeres ønsker til aktiviteter eller påvirkning af politikken i kom-

munen. 

Rammeprogram: 

Kl. 10.00 - 10.15 Velkomst, præsentation og gennemgang af program. 

Kl. 10.15 - 12.00 Hvordan definerer vi frivillige? 
Hvordan arbejder vi med frivillige i vores område?  
Hvordan engagerer vi dem?  
Hvordan leder man frivillige? 
Der udarbejdes en plan for arbejdet med frivillige. 

Kl. 12.00 - 12.45 Frokost 

Kl. 12.45 - 13.45 Frivillige skal motiveres, hvis de skal fastholdes. Der arbejdes 
med måder det kan foregå på. 
Hvordan samler vi op efter aktiviteterne? 

Kl. 13.45 - 15.30 Planlægning af en eller flere aktiviteter, hvor vi skal bruge frivil-
lige for at det lykkes. 
Der laves en ansvarsfordeling på aktiviteten.  
Der samles op på erfaringer noget efter aktiviteten er afholdt. 

Kl. 15.30 - 16.00 Tidsplan for opsamling aftales.  Evaluering af kursus.  

 

Undervisere: 

 AOF 

  



 

 
8 

 

Styr på det kommunale budget!  

Kurset omhandler: 

Det er en stor opgave at overskue et kommunalt budget. Kurset omhandler hvordan 

du skal læse budgettet og finde de punkter der vedrører den ældrepolitiske dagsor-

den. Vil kommunen spare på ældreplejen eller hjemmehjælpen m.m. De enkelte 

kommuner har forskellige måder at lave budgetter på, men der fokuseres på hvor i 

budgetterne man kan kunne finde oplysningerne på ældreområdet. 

Kurset omhandler også hvordan Faglige Seniorer kan sætte en dagsorden i lokal-

området, hvis kommunen vil spare på ældreområdet samt hvor findes statistiske 

oplysninger der kan underbygge argumentationen. 

Kursets målgruppe er Ældre- og Seniorrådsmedlemmer, aktive bestyrelsesmedlem-

mer i faglige Seniorer i lokalforeninger, kommunegrupper og sektioner. 

Du skal være velkommen til at medbringe budgettet fra din kommune.  

Rammeprogram: 

Kl. 10.00 - 10.15 Velkomst, præsentation og gennemgang og program. 

Kl. 10.15 - 12.00 Hvordan ser en budgetproces ud i en kommune? 

 Hvordan og hvornår kan man få indflydelse på kommunens 
budget?  

 Hvordan er et kommunalt budget opbygget og hvordan skal 
man læse et budget? 

Kl. 12.00 - 12.45 Frokost 

Kl. 12.45 - 15.00 Kurset arbejdet med eksempler på kommunale budgetter.  

 Hvordan finder man de fokuspunkter der vil vise om der foregår 
besparelser på ældreområdet? Tager kommunen højde for de-
mografien, dvs. at der bliver flere ældre og dermed højere udgif-
ter? Brug af effektivisering i forbindelse med mængdeudviklin-
gen af ældre. 

 Hvordan finder jeg oplysninger omkring befolkningsudviklin-
gen, ældreboliger og plejeboliger m.m. i min kommune? 

Kl. 15.00 – 15.45 Hvordan sætter vi fokus på det kommunale budget og ældre-     
politikken i dit lokalområde? 

Kl. 15.45 - 16.00 Evaluering af kursus.  

 

Undervisere: 

Faglig Senior / Jan Petersen, tidl. Borgmester i Norddjurs kommune 

Kursus udbydes både som lokalt og centralt kursus  
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Personlig gennemslagskraft 

– som formand, bestyrelsesmedlem eller ældrerådsmedlem. 

Kurset omhandler: 

Det er personlig kommunikation, der skaber forandringer, motivation og udvikling.  

Der arbejdes med den enkeltes personlige kommunikation og gennemslagskraft.  

Der gives værktøjer, der kan bruges i kommunikationen.  

Det er kommunikationspsykologi, retorik og fortællinger.  

Hvordan formidler man til den rigtige målgruppe – mundtlig og skriftlig. 

Rammeprogram: 

Kl. 10.00 - 10.15 Velkomst, præsentation og gennemgang og program. 

Kl. 10.15 - 12.00 Den personlige kommunikation – brug af retoriske redskaber og 
indhold der fanger og motiverer modtageren. 

Kl. 12.00 - 12.45 Frokost 

Kl. 12.45 - 14.15 Brug af fortællinger og hvordan trænger du igennem med din 
stemme? 

Kl. 14.15 - 15.30 Skriv tekster der fanger! Hvordan bliver teksten levende og bru-
ger sprogbilleder i dit skriftlige materiale? 

Kl. 15.30 - 16.00 Opsamling. Evaluering af kursus.  

 

Undervisere: 

Faglig Senior / Jesper Troels Jensen tidl. Partner og stifter af Rhetor. 

Kursus udbydes både som lokalt og centralt kursus 
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Brug af Facebook i foreningens arbejde. 

Kurset omhandler: 

Hvordan kan vi bruge Facebook i foreningens, klubbens eller ældrerådets arbejde?  

Det er hvordan man kommer godt i gang med at opsætte en Facebook side,  

- hvordan fungerer det,  

- hvordan skriver man på siden, og  

- hvordan opretter man en begivenhed.  

Man lærer også, hvordan Facebook kan bruges til engagere medlemmerne og andre 

til at interessere sig for jeres arbejde.  

Kurset introducerer også kort de andre sociale medier som Twitter, Snapchat, mv. 

           

OBS: Du skal medbringe egen bærbar computer til kurset. 

Rammeprogram:  

Kl. 10.00 - 10.15 Velkomst, præsentation og gennemgang og program. 

Kl. 10.15 - 11.00  Hvad er sociale medier? Hvilke findes der? Kort præsentation af 
Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, YouTube, Linkedin. 

Kl. 11.00 – 12.00 Sådan fungerer Facebook. 

Kl. 12.00 - 12.45 Frokost 

Kl. 12.45 - 13.30 Facebook: Privatindstillinger, din profil, opslag på Facebook. 

Kl. 13.30 - 15.00 Facebook: Grupper og sider. 

Kl. 15.00 - 15.45 Facebook: Foreningens brug af Facebook. 

 Ideer til opslag og Tips & Tricks. 

Kl. 15.45 - 16.00 Evaluering af kursus.  

 

Undervisere: 

Faglige Seniorer / Konsulent Thea Bohm 

Kursus udbydes både som lokalt og centralt kursus 
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Brug af IT-værktøjer i foreningens arbejde. 

Kurset omhandler: 

Hvordan kan vi bruge forskellige IT-værktøjer i jeres arbejde i foreningens arbejde. 

jeres arbejde. Det er programmer som Word og Excel men også hvordan du opret-

ter en fil-struktur så du kan finde dokumenterne igen. Kort sagt – ”Hvordan arbej-

der vi smartere!” 

Kurset omhandler også brugen af andre gode IT-værktøjer i foreningens arbejde.  

OBS: Du skal medbringe egen bærbar computer til kurset. 

Rammeprogram:  

Kl. 10.00 - 10.15 Velkomst, præsentation og gennemgang og program. 

Kl. 10.15 - 12.00  IT-værktøjer der gør det nemmere at styre foreningen.  

 Word 

• Gennemgang af de mest vigtigt funktioner. 

• Formatering, så det giver mening for en selv og andre. 

• Automatisering. Skabeloner og teksterstatninger. 

• Forskellen i gemmefunktioner. 

• (Brevfletning med Excel) 
 Excel 

• Basis regnefunktioner. 

• Excel som database. 
Kl. 12.00 - 12.45 Frokost 

Kl. 12.45 - 15.00 Filhåndtering 

• Mappestruktur. 

• Filhåndtering (kopier, klippe, indsæt, oprettelse af map-
per). 

• Datadisciplin. 
Cloud-IT 

• Google Drive & apps. 

• Filhåndtering i Skyen. 

• IT-sikkerhed. 
 

Kl. 15.00 - 15.45 Faglige Seniorers interne digitale værktøj til aktiviteter og ska-
beloner. 

Kl. 15.45 – 16.00 Evaluering af kurset.  

 

Undervisere: 

Faglige Seniorer og AOF Michael Heckenthaler 

Kursus udbydes både som lokalt og centralt kursus 


