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DEN 12. NATIONALE

Instruktørsamling

Om LÆR AT TACKLE
LÆR AT TACKLE er udviklet på Stanford Universitet og udbredt til 27 lande. 2 ud af 3
danske kommuner udbyder kurserne til deres borgere. Kurserne har været udbudt i
Danmark siden 2006, hvor der findes fem kursusretninger.
LÆR AT TACKLE kronisk sygdom
LÆR AT TACKLE kroniske smerter
LÆR AT TACKLE angst og depression
LÆR AT TACKLE job og sygdom
LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende

Desuden tager en række indsatser til særlige målgrupper udgangspunkt i basiskurserne.
	LÆR AT TACKLE angst og depression – for unge
Målrettet unge mellem 15 og 25 år
	LÆR AT TACKLE – på nemt dansk
Kurser til andetsprogede borgere
	LÆR AT TACKLE angst og depression – online
For borgere, der er forhindret i at følge kurser, som kræver personligt fremmøde
	LÆR AT TACKLE i almene boligområder
Kurser udbudt i områder med mange socialt udsatte
	LÆR AT TACKLE hverdagen for værestedsbrugere
Kurser udbudt på væresteder bl.a. til misbrugere og tidligere misbrugere
Siden 2006 har flere end 25.000 borgere i Danmark deltaget på et LÆR AT TACKLE-kursus.

Forord
De nationale instruktørdage er et tilbagevendende højdepunkt i mit arbejde i Komiteen. Derfor har samlingerne altid
et kalenderkryds, som ikke kan tilsidesættes af andre ting.
LÆR AT TACKLE vokser, og i 2018 havde hele 275 instruktører og koordinatorer taget turen til Hotel Nyborg Strand
for at deltage i årets samling. Det er flere end nogensinde.
Iblandt var naturligvis også en del nye ansigter.
Blandt andet bød vi velkommen til en stor gruppe yngre
instruktører, som i det forløbne år er blevet uddannet til at
undervise 15-25årige i at håndtere angst og depression.
Hvor der er syge, er der ofte pårørende, som har brug for
redskaber til at navigere i en udfordret hverdag. Derfor var
det glædeligt at se, at også skaren af pårørendeinstruktører
var vokset mærkbart siden 2017. De mange garvede LÆR
AT TACKLE-instruktører tog rigtig godt imod deres nye
kollegaer, for LÆR AT TAKCLE er et fællesskab, hvor alle
hjælper hinanden.
Når man uddanner sig som LÆR AT TACKLE-instruktør,
undervises man i at lede sine kursister trygt og sikkert igennem kursusprogrammet. Gentagelser, rutiner og erfaring får
undervisningen til at fæstne sig på rygraden og medvirker
til at få instruktøren til at fremstå sikker i sit stof. Desuden
kan man arbejde med sin gennemslagskraft, så man skaber

et inspirerende og dynamisk læringsrum for ens kursister.
Derfor var temaet på den 12. samling Du er dirigenten.
En dirigent er en person, der ved hjælp af mimik og gestik
leder en musikalsk opførelse og som træffer de kunstneriske
valg. På samme måde er LÆR AT TACKLE-instruktørerne
dem, som leder kursusholdene igennem metoder og
principper og dem, som undervejs træffer de pædagogiske
valg. Derfor kan mange af principperne fra musikkens
verden overføres direkte til instruktørrollen.
Vi håber, at årets samling gav jer alle et nyt blik på jer selv i
undervisningsrollen, og at flere har fået mod på at undervise med løftet sternum (brystben), mens I måske gestikulerer og intonerer lidt mere, end I plejer.
Vi glæder os til at se både jer og nye instruktører på Hotel
Nyborg Strand 28.-29. maj 2019.

Med venlig hilsen
Charan Nelander
Direktør i Komiteen for
Sundhedsoplysning

Et varmt og
glædeligt gensyn
– og velkommen til
mange nye
Gensynsglæden var både synlig og
mærkbar, da landets LÆR AT TACKLEinstruktører og -koordinatorer indtog
Hotel Nyborg Strand til Den 12.
Nationale Instruktørsamling.
Samlingen blev åbnet af masterinstruktør Grethe
Klitgaard Olesen og chefkonsulent i Komiteen for
Sundhedsoplysning Lea Hegaard. Endnu inden
velkomsten havde lydt, summede salen af snak og
grin fra de 275 deltagere. Det er den største samling
til dags dato.
Deltagerne repræsenterede alle kursusretninger og
-indsatser inklusive LÆR AT TACKLEs nyeste kurser,
som er målrettet pårørende, unge mellem 15 og
25 år samt mennesker med angst og depression, der
foretrækker at gå på kursus online.
Kernen i LÆR AT TACKLE er landets koordinatorer
og instruktører. Derfor flagede vi alle for hinanden
under åbningen; først for dem, som havde været
med i LÆR AT TACKLE et enkelt år, derefter for dem,
der havde været i gang i to. Først da vi nåede 13 år,
havde alle været oppe af deres stole.
Til slut lød en opfordring til at medvirke til en fælles
idérunde under overskriften Hvad tager du med dig
hjem? Og dermed var to dages læring, inspiration og
socialt samvær skudt i gang.
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Årets tema:

Du er dirigenten –
værktøjer til samspil
Når et LÆR AT TACKLE-kursus afsluttes, bør alle gå derfra med en oplevelser af et godt
og udbytterigt forløb. Derfor havde samlingen fokus på, hvordan vi som instruktører kan
bidrage til det bedst mulige samspil med medinstruktør og kursister ud fra devisen:
Kursisterne laver musikken. Jeg sætter rammen.

Inspirationsforedrag:

Værktøjer til samspil – ved
dirigent Peter Ettrup Larsen
Vi lagde ud med et inspirerende plenumindslag, som kastede lys over de universelle
ting, der sker, når vi ”taler med kropssproget”.
Med fokus på kommunikation, kompetencer
og mellemmenneskelig forståelse, gjorde
dirigent Peter Ettrup Larsen os klogere på
betydningen af vores kropssprog, når vi
interagerer med andre.
Det tager et orkester 12-15 sekunder at beslutte sig for,
om en ny dirigent er en værdig samarbejdspartner. Det
samme sker, når man som instruktør møder et nyt hold
kursister. Derfor gælder det om at skabe ”Det klingende nu”
ved at undgå kommunikativ signalforvirring og i stedet få
folk til at lytte. ”Det klingende nu” etableres, før dirigenten

begynder at dirigere og handler om alt andet end musikken: fx førstehåndsindtryk, forventning og kropssprog.
I en situation, hvor man skal have folk til at samarbejde, er
det ikke nok at have læst manualen. I Det klingende nu er det
nemlig altafgørende, at man kan slippe læringen fri og
i stedet navigere som det hele menneske, man er.
Ved at sætte vores undervisning ind i en musisk ramme
præsenterede Peter Ettrup Larsen os for en række værktøjer, som kan bruges af alle, der ønsker at forbedre deres
kommunikation i dagligdagen. Det blev klart, at musikken
spiller ind, hver gang vi taler med hinanden, idet musiske
færdigheder som f.eks. rytme, timing og scenisk udstråling
ofte afgør, om vi opnår gode resultater i mødet med vores
kursister.
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Workshops
Efter et forrygende foredrag var det
tid til den første workshoprunde.
Med afsæt i temaet Du er dirigenten
kunne både nyuddannede og garvede
instruktører hente inspiration og læring

Workshop

endnu bedre i takt”.

Efter introduktion til ”Instruktørens Værktøjskasse” kom vi
med input til typiske cases affødt af spørgsmålet ”Hvad er
formålet med denne aktivitet eller metode?”

til deres undervisning, så kursister
og instruktører fremover kan ”gå

Undervis med hjertet
”Fordi det står i vores manual” er sjældent et motiverende
eller overbevisende svar til en kursist. Vi arbejdede derfor
med formulering af gode svar til undrende eller kritiske
kursister, så de kan føle sig mødt og forstået.

Der kom hurtigt konkrete situationer på bordet, hvorefter
vi drøftede formål og lavede bud på det gode svar. Der
opstod mange gode snakke om justering af formidling
og aktiviteter i de enkelte moduler, så de kan afpasses det
enkelte kursisthold.

Hørt i workshoppen

Når vi ved, hvad formålet er, har vi jo
også det svar, vi kan give kritiske eller
undrende kursister.

Instruktørens værktøjskasse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Undervis med hjertet
Hotline
Guide til det gode samarbejde
Tænk formål med aktiviteten
Brug makker
Brug koordinator
Tjekliste for instruktører
Problemløsning med makker
Kend appendix
Vejledning
Ejerskab
Egne personlige eksempler
Inddrag kursistens eksempler

Vi drøftede også vigtigheden af, at man som instruktør
tilføjer noter i sin undervisningsmanual, så man er parat
med et eksempel ved behov.
Til slut blev vi opfordret til fortsat at lade hjertet støtte os
i, hvordan vi kan håndtere en given situation og fortsætte
med at diskutere formål med vores makker, så vi har gode
svar parat, til når vi underviser. Det var glædeligt at mærke,
hvordan rigtig mange instruktører allerede har hjertet
med, når de underviser.
Hørt i workshoppen

Med Instruktørens Værktøjskasse er der
altid et redskab, vi kan bruge, når vi
kommer i tvivl.

Workshop

Motivér til aktiv selvhjælp –
også efter kurset
”Hvis vi som instruktører blot kunne give vores kursister en
indsprøjtning med motivation”… Så nemt kan det desværre
ikke gøres. Derfor var der fokus på, hvordan vores kursister
kan motiveres til at arbejde videre med kursets redskaber
– også efter at vi har sluppet dem.

Gode råd til understøttelse af
motivation
•
•
•
•
•
•
•

Dels blev vi præsenteret for teori om motivation, dels
drøftede vi konkrete muligheder for at motivere kursister
til aktiv selvhjælp. De mange gode forslag passer alle godt
ind i LÆR AT TACKLEs teoretiske ramme.

Anerkendelse af succeser
Støt gruppen til netværk
Vis, at vi er i samme båd
Vis, at der er håb
Tag ejerskab ift. værktøjer
Konkrete handleplaner
Husk selvbestemmelsen – ingen skal
presses

En motiveret adfærd drives af:
•
•
•
•

Lyst og interesse
Behov for kompetence
Behov for selvbestemmelse
Behov for tilhørsforhold
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De tre vigtigste
værktøjer til aktiv
selvhjælp
1. Problemløsning
2. At træffe beslutning
3. Handleplaner

Aktiv selvhjælp betyder at træne
følgende kernekompetencer:
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Workshop

Teorierne bag LÆR AT TACKLE
I denne workshop blev LÆR AT TACKLEs teorier sat i relation
til programmets aktiviteter og metoder.
Vi hørte om, at vi overordnet bruger 2% af vores tid med
sundhedsprofessionelle. De resterende 98% er vi alene om
at træffe valg om vores liv og sundhed. Samtidig er vores
handlinger i de 98% af tiden ret afgørende for effekten af
den behandling, vi får i de 2%.
LÆR AT TACKLEs formål er at klæde kursisterne på til at
håndtere de 98 % ved at give dem redskaber til at få mere
kontrol over deres livssituation – uanset om de selv er syge
eller pårørende til en syg. Fokus for alle LÆR AT TACKLE
kurserne er at træne aktiv selvhjælp for at sætte mennesker
i stand til at handle selv og opnå kontrol over eget liv.
LÆR AT TACKLE-programmet er udviklet af professor,
sygeplejerske og psykolog Kate Lorig, der har taget udgangspunkt i professor Albert Banduras teori om begrebet
selv-efficacy. Her opstiller Bandura 4 strategier som vejen til
at øge troen på egne evner til at sætte sig mål og nå dem.
På LÆR AT TACKLE anvender vi alle 4 strategier:
• Revurdering af symptomer
•	Tilegnelse af færdigheder
(fx handleplaner, problemløsning)
• Gruppeeffekt
• Brug af rollemodeller
De tre centrale værktøjer til aktiv selvhjælp og Banduras
4 strategier til at øge self-efficacy danner grundlaget for
tilgangen i LÆR AT TACKLE. På workshoppen brugte vi
denne viden til at diskutere, hvordan man som instruktør
hele tiden får understreget, at formålet er aktiv selvhjælp.

Workshop

Håndtering af vanskelige
situationer med Peter Plys
Som instruktører udfordres vi nogle gange af vores kursister.
Derfor lærte vi at benytte Peter Plys-metoden, der er et godt
supplement til appendiks, når vi fx står overfor en vred,
kontrær eller meget talende kursist.
Metoden går ud på at sætte rammer overfor et andet
menneske på en respektfuld måde ved at fortælle, hvad vi
gør, og hvorfor vi gør det, mens vi gør det. Dermed holder vi
vores mål for øje, mens kursisten samtidig føler sig set og
hørt.
Herefter delte vi udfordrende oplevelser og udformede
sætninger til håndtering af bestemte situationer, som man
kunne løse med Peter Plys-metoden.

Peter Plys-metoden
1. A
 nerkend, forklar, hvad du
vil gøre – og hvorfor.
2.	Fortæl, hvad du gør, mens
du gør det – og hvorfor.
3.	Fortæl bagefter, hvad du
har gjort – og hvorfor.
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Workshop

Kropssprog
I forlængelse af inspirationsforedraget Værktøjer til samspil kunne
man lade sig dirigere af Peter Ettrup Larsen i en workshop, der
skulle øge vores gennemslagskraft i “Det klingende nu”. Først
præsenterede vi os for hinanden ved at visualisere vores navne
med fagter. Herefter lagde vi navnene i en imaginær ’kasse’, alt
imens Peter afkodede vores bevægelser og lærte os om kroppens
4 udtrykszoner:
1. Hoved
2. Arme
3. Bryst og mave
4. Ben og underkrop
Via rollespil, hvor andre bestemte vores stemningsskift
(inviterende, neutral, jovial, dominerende og reflekterende)
beskrev vi vores rejser til Nyborg. Nogle blev desuden bedt
om at dirigere workshoppens deltagere udelukkende ved
hjælp af glade og sure smileys, hvilket gav anledning til stor
latter og anderledes kropssprog.
Vi lærte også at bruge vores hånd til at memorere 5 retoriske forberedelsesfaser, som kan støtte os forud for vores undervisning.
Afslutningsvis så vi en video med en kvinde, som styrede et
orkester ved hjælp af kastagnetter og kropssprog. Derefter et
klip med den verdensberømte dirigent Leonard Bernstein, der
alene ved hjælp af sit ansigtsudtryk dirigerede et stort orkester i at spille Haydns Symfoni nr. 88 med alle dens musiske
stemninger.

De fem retoriske
forberedelsesfaser
Tommelfinger = Forarbejde
Pegefinger = Disposition
Langemand = Stil
Ringfinger = Memorering
Lillefinger = Action
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Koordinatormøde:

Nye muligheder
og bevillinger
Mens instruktørerne var optaget af workshops, samledes
72 koordinatorer til et møde, hvor programmet var
udarbejdet efter deres egne ønsker.
LÆR AT TACKLE angst og depression – online
Projektleder Casper Christiansen gav en status på det nye kursus LÆR AT
TACKLE angst og depression – online. I foråret 2018 har Komiteen afholdt
fire pilotkurser med cirka 45 deltagere, som er blevet undervist i at udarbejde handleplaner, træffe beslutninger og lave problemløsninger – alt
sammen via computer.
COWI har fulgt pilotkurserne og udarbejder en rapport med forslag til
justeringer af indsatsen. Rapporten forventes klar i august 2018.
Aalborg Kommunes koordinator Helle Kristensen fortalte med stort
engagement om sine positive erfaringer med at sende borgere på
LÆR AT TACKLE angst og depression – online og gav de øvrige koordinatorer et indblik i, hvilken betydning det nye kursus kan få for deres eget
arbejde. Som afrunding spurgte koordinatorerne ind til indhold og
praktiske forhold omkring rekruttering og tilmelding til online-kurset.
LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende
Pårørende til langvarigt syge risikerer selv at blive ramt af fysisk eller
psykisk sygdom. Det har fået foreløbig 41 kommuner til at gå i gang med
at udbyde kurset LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende. På kurset får
de pårørende redskaber til at passe bedre på sig selv, bede om hjælp og
bevare sociale relationer.
Chefkonsulent Lea Hegaard orienterede om, at satspuljeparterne på
ældreområdet i december 2017 afsatte 15,8 mio. kr. til implementering,
evaluering og udbredelse af kurset i perioden 2018-2021. Dermed kan
alle landets 98 kommuner nu søge om midler til kursusdrift; herunder
uddannelse af instruktører og tilskud til løn til koordinatorer.
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72

koordinatorer
deltog i
koordinatormødet
Status på GDPR
Komiteen for Sundhedsoplysning har i løbet af foråret arbejdet på at
blive klar til EUs nye persondataforordning, der trådte i kraft d. 25. maj
2018. Forordningen er kendt under navnet GDPR og skal give almindelige
mennesker bedre kontrol over deres personlige oplysninger samt sikre, at
virksomheder opbevarer persondata korrekt.
De nye regler er relevante i forhold til LÆR AT TACKLE, når man behandler
borgernes personoplysninger ved kursusafholdelse og -evaluering.
Komiteen samarbejder med Kammeradvokaten for at sikre, at alle
aspekter af den nye lovgivning overholdes. På koordinatormødet gav
Lea Hegaard en status på arbejdet.
Hvordan sikrer vi høj kvalitet på kurserne?
Koordinatormødet blev rundet af med en kort workshop. Her diskuterede
koordinatorerne, hvordan de selv kan bidrage til at sikre en høj kvalitet på
LÆR AT TACKLE-kurserne.
Et fokusområde, som blev bragt op, var styrkelse af samarbejdet mellem
koordinator og instruktører. I en kommune har man eksempelvis god
erfaring med at lade koordinator deltage i det modul, som en instruktør
efterfølgende skal vejledes på. Det giver støtte til instruktøren og en
fælles forståelse for instruktørens udvikling og behov.
Andre gode input var fx, at man som koordinator afholder årlige arrangementer for instruktørerne, faciliterer kontakt mellem dem før kursusstart
og inddrager dem i klargøringen til kurset – alt sammen for at markere,
at koordinator og instruktører er et team, der skal sikre et vellykket kursus.

15

16

Socialt og festligt samvær
Efter en dag med lærerige workshops,
gode grin, og en eftermiddag med mulighed for at pleje relationer i solskin, var der
fælles middag.
Aftenens konferencierspar var Joan Christensen, der er ny
masterinstruktør, samt chefkonsulent Nicolaj Holm Faber.
I en tale beskrev Komiteens direktør Charan Nelander
fællesskabsfølelsen og den særlige stemning, som kendetegner de årlige instruktørsamlinger. Han satte også ord
på sin store respekt og forståelse for instruktørernes
arbejde, når de underviser på LÆR AT TACKLE-kurserne.
De giver nemlig andre håb om, at man kan få et godt liv,
selvom man er blevet ramt af sygdom eller på anden vis
fået kroniske skader.

Håb var der også brug for, da det blev tid til aftenens
underholdning. Der skulle nemlig kæmpes om at bygge
høje tårne af spaghetti og skumfiduser – noget, der
krævede samarbejde, teknisk snilde og tålmodighed.
Mens nogle konstruerede særdeles kreative og meget
høje tårne, foretrak andre at nyde smagen af skumfiduserne.
Men som altid i LÆR AT TACKLE-regi er der plads til det hele.
Da vinderne af konkurrencen var udråbt, og desserten
fortæret, skruede DJ Freddy Fey op for musikken. Både
gamle hits med Louis Armstrong og nye med Nik & Jay
trak folk på dansegulvet, som var fyldt, indtil sidste strofe
klingede ud ved midnat.
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Rise and shine
I kølvandet på en sjov aften kan det
være svært at komme ud af fjerene.
Alligevel var mange søvndrukne
sjæle tidligt på benene for at
deltage i fælles morgenaktiviteter.
Tak til Franciska Vesterholm, Tove Wolf, Torben
Hylander og Maria Friis Andersen for at stå tidligt
op og lede aktiviteterne.

Morgenløb, havbadning,
morgensang og en rolig gåtur,
hvor skoven var en naturlig
lydkulisse for lidt mental
afspænding.
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Fælles godmorgen
Med konferencierernes veloplagte Godmorgen
og en fællessang var der lagt op til en ny og
spændende dag.
Dag 1’s iderunde Hvad tager jeg med mig? havde affødt rigtig mange
inputs, hvoraf nogle blev læst op fra scenen. Efter præsentation af
dagens program var det tid til et nyt inspirerende plenumoplæg
og flere workshops.

Forumteater –
Træning i vanskelige
situationer i grupper
Når vi taler musikalitet, har dirigenten
ansvaret for at sætte rammerne for gruppens
musik. Men hvad gør man, hvis ens kursister
spiller forkert på instrumentet eller synes, at
melodien på nodearket er dårlig? Det kom
Inge Dinesens Procesteater med konkrete
bud på gennem rollespil om typiske undervisningssituationer.

20

var der
I plenumsalen
t læse nogle
mulighed for a
artikler om
af de seneste
LE.
LÆR AT TACK
Se flere på:
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n
Patientuddan

Efter input fra LÆR AT TACKLE-instruktørernes egne
oplevelser havde 3 skuespillere forberedt flere udfordrende undervisningssituationer. Under Inge Dinesens
kyndige vejledning blev tilhørerne bedt om at guide
skuespilleren, der ’gav den’ som instruktør, i at afprøve
bestemte strategier som løsning til svære situationer.
Det gav os mulighed for at reflektere over, hvordan
verbal og kropslig kommunikation både kan skabe
samspil og hæve et konfliktniveau.
Det blev hurtigt tydeligt, at vores LÆR AT TACKLEinstruktører er godt uddannet. Deres løsningsforslag
var nemlig så gode, at skuespillerne havde svært ved
at forblive i rollerne som ’frustrerede kursister’.
Forumteatret var en alternativ måde at lære nyt på, mens
vi samtidig blev godt underholdt. Der kom mange brugbare kommentarer fra deltagerne. Desuden blev der
grinet, så tårerne trillede; særligt da selv en T-trainer blev
alvorligt udfordret af to stridige skuespiller-kursister.
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Tid til workshops
Efter det fælles oplæg og en forfriskning blev to nye workshoprunder afviklet. Workshops’ene var stort set de samme som på dag 1, så deltagerne fik mulighed for at besøge
flere af de workshops, de ikke havde nået dagen før. Derudover faciliterede Inge Dinesen
en workshop baseret på det procesteater, som vi lige havde oplevet.

Workshop

Procesteater
Som instruktør har vi alle stået i situationer, hvor vi har
spurgt os selv: ”Hvordan skal jeg håndtere denne situation?
Hvordan vil kursisterne reagere, hvis jeg siger eller gør sådan
her?” Disse spørgsmål fik vi mulighed for at udforske i en
form for beskyttet virkelighedsværksted, hvor Inge Dinesen
og hendes skuespillere bragte relevante undervisningsudfordringer til live i deltagernære omgivelser.
Sammen afprøvede vi handlemuligheder og reflekterede i
fællesskab over, hvorvidt de forandringer, vi foreslog gennemspillet, forbedrede eller forværrede en given situation.
Skuespillet åbnede op for nye perspektiver på vores instruktørgerning og øgede respekten for både egen og andres
virkelighed, ressourcer og begrænsninger. Samtidig fik vi
udviklet vores fornemmelse for forskellige relationer, reaktioner,
roller og kommunikationsformer.
Det gav uro på stolene, da en af skuespillerne gjorde det som
en ’kursist’, der vedholdende insisterede på at tale i telefon
i undervisningslokalet. Alligevel formåede en rigtig LÆR AT
TACKLE-instruktør på nænsom vis at få den genstridige ’kursist’
til at rette ind. Det var befriende at tænke, at ”Så slemt bliver det
trods alt aldrig på et rigtigt kursus!” For nok var rollespillet
sat på spidsen, men alle havde fået noget at tænke over.
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Walk´n´talk workshop: Danske og udenlandske forskningsprojekter
Hvilken forskel gør LÆR AT TACKLE-kurserne egentlig
for deltagerne? Det og andre ting kunne man få svar
på under en rolig gåtur i solskinnet langs vandet og
i skoven. Her blev ny og ældre forskning om LÆR AT
TACKLE præsenteret på 5 forskellige poster.

Forskning viser, at LÆR
AT TACKLE øger trivslen
Blandt andet viser en undersøgelse i Frederiksberg
Kommune, at deltagerne på LÆR AT TACKLE får bedre
trivsel, efter at de har gennemført et af kurserne. Det

samme viser en undersøgelse af kurset LÆR AT TACKLE
hverdagen som pårørende i Københavns Kommune.
Mellem poster og sværmende myg drøftede deltagerne
forskellige spørgsmål: Fx Hvordan oplever du som instruktør,
at dine kursister trives bedre? Snakken gik livligt, og instruktørerne beskrev blandt andet, hvad de erfarer, som kursusgangene skrider frem. Blandt andet at kursisterne:
•
•
•
•

får et større smil på læben
gør mere ud af sig selv, når de kommer på kurset
ranker ryggen mere
fortæller om, hvordan de har fået mere overskud
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Åben workshop
’Åben workshop’ var for alle, men er en særlig god mulighed
og støtte til nyuddannede instruktører, som stadig føler sig
usikre ved deres rolle som undervisere. I workshoppen
satte deltagerne scenen. Her kunne man fx bede om
uddybning af bestemte emner og få sparring på konkrete
udfordringer i forbindelse med sin undervisning.
Som instruktører oplever vi forskellige udfordringer i
undervisningen, men sammen er vi gode til at finde
løsninger, der kan få os videre – uanset hvilket kursus,
vi underviser på. Vi arbejdede blandt andet med
forståelse af sikkerhedsskalaen i handleplanerne og
håndtering af tavse, overempatiske, bedrevidende
eller kritiske kursister.
Deltagerne var til stor hjælp for hinanden, og flere udtrykte
glæde over en workshop, hvor de kunne få sparring på
ting, som fyldte i deres undervisning og samtidig give
gode råd til andre instruktører. Det gav alle fornyet energi
til at håndtere fremtidige udfordringer.
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Afrunding af
nogle indholdsrige dage
Gennem to dage var vores rygsække
blevet fyldt op med værktøjer til
samarbejde og øget lydhørhed.
Dermed kunne vi rejse hjem med en
skærpet bevidsthed om, hvordan vi
bedre kan dirigere og dermed lede
vores kursister.
Meget passende sluttede vi samlingen med sangen ”Du kom med
alt, hvad der var dig” – for det var jo
det, vi gjorde. Herefter var det tid til
afsked.
På gensyn til den 13. nationale
instruktørsamling på
Hotel Nyborg Strand
28.-29. maj 2019.
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Glemte du at spørge din vejleder om noget?
Føler du dig nogle gange usikker på
håndtering af vanskelige situationer eller
detaljer i din manual?
Popper der ofte nye spørgsmål op,
når din vejleder er gået ud ad døren?

Så ring til vores vejledningshotline,
hvor en masterinstruktør sidder
klar til at hjælpe dig.
Ring på

7027 2759

ag
Mandag, onsd
em
og fredag mell
10 og 12
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Classensgade 71, 5. sal
2100 København Ø
www.patientuddannelse.info

Mød os på facebook

