
5-6. november Modul 1: To dages internat med overnatning

November 2019 til juni 2020  Arbejde i små teams med konkrete møder. 
 Personlig coaching i fht. mødefacilitering

10. juni 2020 Modul 2: En dags seminar og afslutning af forløbet

Vil du være med til at sætte dagsordenen og bliv 
mere synlig i netværket i branchen?
Energiforum Danmark tilbyder medlemmer og medlemsvirk-
somheder et målrettet kursus med fokus på engagerende og 
effektive møder.

Med kurset får du de rette værktøjer til at få indflydelse på 
dialogen i branchen gennem Energiforum Danmarks arrange-
menter.

Du får samtidigt inspiration og metoder til at afholde attrakti-
ve og effektive møder og processer i din egen virksomhed.

Kort sagt: Du får mere ud af din virksomheds medlemskab af 
Energiforum Danmark.

En uddannelse med praktisk udgangspunkt
Kurset ”Engagerende og effektive møder” har start i novem-
ber 2019, og her bliver du klædt på til at styrke din viden-
deling og dine professionelle relationer både i Energiforum 
Danmark og i din egen virksomhed.

Kurset giver dig adgang til en række konkrete værktøjer til at 
designe og gennemføre engagerende og effektive møder.

Du får ud over en introduktion til værktøjerne muligheden for 
at arbejde med to konkrete cases: 

Et møde planlagt inden for Energiforum Danmark, f.eks. et 
netværksmøde eller en workshop på et af Energiforum Dan-
marks store arrangementer, og et møde planlagt for din egen 
virksomhed, f.eks. et kick-offmøde på et nyt projekt eller et 
brugerinddragelsesmøde.

I arbejdet med de konkrete møder får du personlig coaching i 
mødefacilitering og feedback fra andre mødedeltagere.

God pris hvis du er hurtig
Kurset forløber sig fra november 2019 til juni 2020, hvor du 
har i alt tre dages undervisning opdelt af et konkret arbejds-
forløb med to møder.

Engagerende og effektive møder
Styrk din videndeling og relationer

Prisen for at deltage i kurset er 4.600 kr., hvis du tilmelder dig før 10. oktober 2019. Prisen er inkl. overnatning og forplejning og 
eksl. moms.

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.

Tilmeld dig på energiforumdanmark.dk 


