
28.-29. november 2018 Modul 1: To dages internat med overnatning

November 2018 til april 2019 Arbejde i små teams med konkrete møder. 
 Personlig coaching i fht. mødefacilitering

11. april 2019 Modul 2: En dags seminar og afslutning af forløbet

Styrk videndeling og relationer 
Få indflydelse på dialogen i branchen og vær med til at sætte 
dagsorden. Bliv synlige i netværket og få samtidig inspirati-
on og værktøjer til effektive møder og processer i din egen 
virksomhed. 

Kort sagt: Få mere ud af din virksomheds medlemskab af 
Energiforum Danmark

Energiforum Danmark tilbyder medlemmer og medlemsvirk-
somheder et målrettet kursus med fokus på  
engagerende og effektive møder.

Formålet er at styrke medlemmernes udbytte af foreningens 
aktiviteter, samtidig med at deltagerne på kurset får adgang 
til metoder og værktøj, der også vil være til gavn i deres egen 
virksomhed

Uddannelsen består af to moduler, som afvikles i perioden 
november 2018 til april 2019. Undervejs vil deltagerne bl.a. 
arbejde med to konkrete cases; møder i Energiforum Danmark 
regi og møder i egen virksomhed (på forhånd aftalt med virk-
somhedens ledelse), det kan være alt fra et ugentligt projekt-
møde til et større kundearrangement.

God pris, hvis du er hurtig
Kurset indeholder en grundlæggende introduktion til metoder 
og værktøjer inden for mødedesign og møde-
ledelse, arbejde med konkrete cases, coaching og 
feedback fra mødedeltagere. 

Prisen for hele kurset inklusiv overnatning og forplejning 
4.600 kr. (ekskl. moms) ved tilmelding før 1. november 
(herefter 6.000 kr.). 

Nyt Energiforum Danmark uddannelsesforløb
Engagerende og effektive møder

Der er et begrænset antal pladser, som besættes efter først-til-mølle-princippet.

Adgang til en ræk-
ke konkrete værk-
tøjer til at designe 
og gennemføre  
engagerende og 
effektive møder

Introduktion til 
teori og praksis om 
engagerende og 
effektive møder

3 dages under-
visning – heraf to 
dages internat 
og en fuld kursus-
dag

Mellemliggende 
Coaching i møde-
facilitering

Mødedesign til to 
møder – heraf et 
for egen virksom-
hed

Mulighed for at få 
indflydelse på  
videndelingen 
i Energiforum 
Danmark

Det får du:

Tidsplanen er skitseret her:

Tilmelding forudsætter, at man deltager i begge moduler. Der er ingen forpligtigelse til at bruge uddannelsen i Energiforum 
Danmark regi, men optræder man som mødeleder eller facilitator på foreningens betalingsarrangementer, fx netværkskonfe-
rencen, vil man kunne opnå rabatter på deltagelse.

Find tilmelding og uddybende kursusbeskrivelse   her

https://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/28-2911-engagerende-og-effektive-moder/

