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Forord
udvikle specifikke områder af sit instruktørarbejde, krydret af filosof John Engelbrechts
skæve syn på livet og skuespiller Søren
Zacho Rubys ideer til, hvordan man som
instruktør kan øve sig i at ’brænde igennem’.

I 2014 blev årets instruktørsamling afholdt
28.-29. oktober, og ligesom de foregående år
mødtes vi på Comwell i Middelfart. For – som
navnet angiver – ligger Middelfart cirka midt
i landet. Det gør turen til instruktørsamlingen overskuelig for de fleste. I år sparede
naturen os heldigvis for de kræfter, der året
før havde udfordret mange på deres vej til
instruktørsamlingen.

Hvert år tilmelder mange borgere sig LÆR
AT TACKLE-kurserne for at få redskaber til
at håndtere sygdom, og søgningen til
kurserne stiger støt fra år til år. Kursernes
store succes bæres i høj graf af jer, der uge
efter uge bærer jeres engagement ud til
nye borgere – i tillid og forståelse – og med
respekt! Alle – både jer der deltog på dette
års instruktørsamling – og jer der ikke kunne
komme, skal have en stor tak for jeres vigtige
bidrag til, at LÆR AT TACKLE-kurserne er
blevet så stor en succes.

Instruktørsamlingerne er det årlige mødested for landets LÆR AT TACKLE-instruktører.
Det er her, man udveksler idéer og deler
erfaring – på tværs af kommunegrænser,
kursusretninger og alder. Og det er her, man
kan genopfriske sin lærdom. Hver gang jeg
deltager i vores instruktørsamlinger – og
jeg er kun gået glip af én siden vores første
i 2007 – er der noget, som slår mig. Det er
svært at beskrive. Det skal opleves. Men alle,
der arbejder med LÆR AT TACKLE … , ved,
hvad jeg taler om: samhørigheden, fællesskabsfølelsen, engagementet og den muntre energi, som fylder alle rum. For vi vedkommer hinanden. Vi har virkelig LYST til at
være en del af dette fællesskab – og LYST til
at hjælpe andre, som andre har hjulpet os.
Både fordi vi gør en forskel, og fordi vi selv
får en masse tilbage.

På masterinstruktørernes og Komiteens
vegne takker jeg også alle jer, som bidrog
med godt humør og stort engagement på
den 8. nationale instruktørsamling. Vi glæder
os til at gense jer – og mange nye instruktører – til den 9. nationale instruktørsamling
den 27.-28. oktober 2015.

De fleste af os støder en gang imellem ind
i en situation, som vi kunne have ønsket
os lidt bedre rustet til at håndtere. Derfor
var temaet for instruktørsamlingen i 2014
instruktørens udvikling. I dette konferencehæfte kan du læse om instruktørsamlingens
forskellige workshops, hvor man kunne

Charan Nelander
Direktør
Komiteen for
Sundhedsoplysning
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VELKOMMEN

til den 8. NATIONALE INSTRUKTØRSAMLING
Endnu engang åbner LÆR AT TACKLE-teamets konferenciers en
national samling. I år, som er den 8. i rækken, byder vi velkommen
til hele 162 instruktører og koordinatorer.
ÅRETS TEMA ER INSTRUKTØRENS UDVIKLING
Målet er at træne og styrke instruktørernes værktøjer og evner i forhold
til at lave undervisning, der skaber en god atmosfære for både instruktør
og kursist.

7 workshops
På årets instruktørsamling præsenteres
7 workshop-temaer, hvoraf deltagerne
får mulighed for at arbejde med fire.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kontakt til kursister
Kontakt til kursister
Rollemodelfunktion
Samarbejde med ens medinstruktør
Feedback
Manual og metoder – idérunder
og handleplaner
7. Manual og metoder – miniforedrag
og personlige eksempler

Man vælger selv, hvilke områder man
finder vigtigst at udvikle for fortsat at
kunne afholde inspirerende kurser.

EN LILLE TING …
Under åbningen bliver deltagerne – på baggrund af en genstand, man er blevet bedt om
at medbringe – bedt om at præsentere sig for
hinanden 2 og 2. Allerede få øjeblikke inde
i gennemgangen af dagens program fyldes
salen af den muntre energi, der kendetegner
instruktørsamlingerne, mens glade stemmer i
skiftende par fortæller om den særlige betydning, den medbragte genstand har – det er
måske en sten, en bog, et smykke, et billede
eller noget helt andet
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NYE SMILEYS I INSTRUKTØRENS LOGBOG
Inden instruktører og koordinatorer begiver sig ud
for at deltage i instruktørsamlingens første workshop,
rundes velkomsten af med en overraskelse, som modtages med store klapsalver. Forklaringen kommer her:
Når en instruktør modtager vejledning og feedback
vedrørende undervisning, udtrykkes præstationen
bl.a. med smileys, som indsættes i instruktørernes
logbøger. En smiley med lige mund har hidtil været
ment som et udtryk for, at instruktørens undervisning
er forløbet tilfredsstillende. Imidlertid bliver mange
instruktører skuffede over at modtage denne smiley.
De oplever den ikke som positivt, men – stik mod
hensigten – som et billede på en mindre god præstation. Derfor har Komiteen udarbejdet et nyt sæt
smileys.
I den nye smiley-serie, som præsenteres på instruktørsamlingen, erstattes en lige mund med en buet mund,
som udstråler mere glæde og mere præcist afspejler,
at undervisningen er forløbet godt. Den smiley, som
før udtrykte en rigtig god præstation, er blevet endnu
gladere end før.
På vej ud af salen får alle fremmødte instruktører
udleveret smiley-klistermærker, så man selv kan klæbe
gladere smileys ind i sin logbog.
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Kontakt din koordinator,
hvis du er instruktør og
endnu ikke har fået nye
smiley-klistermærker.

Koordinatorerne mødes
På hver instruktørsamling afholder Komiteen møder og workshops for landets LÆR AT TACKLEkoordinatorer. Under møderne kan man dels høre om nye LÆR AT TACKLE-tiltag, dels drøfte
problemstillinger og dele erfaringer omkring eksisterende kurser.
I år præges både koordinatormøde og -workshop af tre nye projekter, som Komiteen har
startet op i 2014. Især LÆR AT TACKLE job og sygdom diskuteres. Men også de to projekter,
der omhandler udbredelse af LÆR AT TACKLE-kurserne til henholdsvis brugere af væresteder,
henholdsvis borgere i sociale boligområder, drøftes. Ca. 50 koordinatorer fra både øst og vest
deltager i mødet – og vanen tro er der nok at tale om!
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PROJEKTER FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE OG KURSER FOR SYGEMELDTE
På koordinatormødet præsenterer Komiteen først en række nyheder, blandt andet de 2 nye
projekter, der begge har som tema at udbyde LÆR AT TACKLE-kurser til socialt udsatte borgere.

Projekter for socialt udsatte borgere
LÆR AT TACKLE kronisk sygdom
udbredes til væresteder
Socialt udsatte i Danmark dør cirka 20 år
tidligere end gennemsnitsbefolkningen.
En af årsagerne er sygdomme, som kunne
have været behandlet, hvis de var blevet
opdaget i tide. Derfor tilbydes LÆR AT
TACKLE kronisk sygdom nu i et pilotprojekt på væresteder for socialt udsatte
mennesker som fx nuværende og tidligere
misbrugere.

LÆR AT TACKLE angst og depression
udbredes til almene boligområder
Mange sundhedsindsatser når ikke frem
til de borgere, som har mest brug for dem.
Derfor har Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse givet støtte til udbredelse
af kurset LÆR AT TACKLE angst og depression i en række almene boligområder i
Danmark samt etablering af lokale netværk. Dermed lægges indsatsen der, hvor
borgeren bor.

Som en del af indsatsen udvikles en
tackleven-ordning, som supplerer kurset.
Ordningen indebærer, at hver deltager
på et kursus danner makkerpar med en
anden deltager på holdet. Dette skal bl.a.
hjælpe med til at fastholde deltagelsen
på kurset.

Projektet er målrettet udsatte med langvarig sygdom, og målet er at gøre den
enkelte borger bedre til at håndtere
sin sygdom og dens følger. I første fase
udbredes kurserne til almene boligområder i 9 kommuner.
Projektet gennemføres i samarbejde
med BL – Danmarks Almene boliger samt
Fredericia Kommune, Aalborg Kommune
og den boligsociale helhedsplan Partnerskabet i boligområdet Urbanplanen i
Københavns Kommune. Projektet forløber
fra november 2014 til udgangen af 2016.

Pilotprojektet gennemføres med støtte fra
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
og i samarbejde med Landsforeningen af
VæreSteder og værestederne Akademiet
og Solstrålen i Fredericia Kommune samt
Perron 4 i Randers Kommune. Projektet
løber fra november 2014 til udgangen af
2015.
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Herefter gennemgås status for det nye kursus LÆR AT TACKLE job og sygdom, som blev søsat
tidligere i 2014. Kurset danner bro mellem sundheds- og beskæftigelsesområdet. En lang
række kommuner er allerede i proces med at rekruttere kursister og instruktører til kurset.

Kurser for sygemeldte
LÆR AT TACKLE job og sygdom – et nyt
kursus for sygedagpengemodtagere
LÆR AT TACKLE job og sygdom er et
kursus, der henvender sig til borgere,
som er sygemeldte med langvarig sygdom. På kurset får deltagerne redskaber
til at tackle sygdom og de udfordringer,
der typisk opstår på vejen tilbage i job.
En række kommuner har allerede afprøvet LÆR AT TACKLE job og sygdom med
positive resultater.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering samt Ministeriet for Sundhed og
Forebyggelse.
Den nye sygedagpengelov fastslår, at:
Sygemeldte, der er visiteret til kategori
2, har ret til et kursus i mestring af
følger af sygdom i forhold til at fastholde et arbejde.
I bemærkningerne til loven omtales LÆR
AT TACKLE-kurserne som et eksempel på
et mestringstilbud. Loven er gældende fra
5. januar 2015.

Frem til 1. juli 2015 er det gratis for kommunerne at komme i gang med at udbyde
kurset til borgerne. Kurset er initieret af

Da projekterne i de almene boligområder og på værestederne først skal pilotafprøves, hører
mange koordinatorer først nu om de nye tiltag. Der er dog enighed om, at det er en interessant
tanke, at kommunen kommer til borgeren frem for det modsatte. De fleste befinder sig bedst i
kendte omgivelser. Derfor lægges de to projekter borgernært, så særligt udsatte skærmes mod
forhindringer som fx transport, bekymring for fremmede omgivelser eller andet.
Det er Komiteens håb og mål, at man på sigt vil udbyde indsatserne borgernært i mange af
landets kommuner. Dog kan en national udrulning først ske, efter at kurserne er testet i deres
nye omgivelser og tilrettet ud fra de erfaringer, man indhenter i løbet af pilotfasen.
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LOGBØGER OG INSTRUKTØRREKRUTTERING
Koordinatorworkshoppens første del handler
om erfaringer med Instruktørens logbog,
som blev introduceret i 2013. Logbogen
anvendes dels i arbejdet med at kvalitetssikre
undervisningen, dels som instruktørens
personlige vejviser til, hvilke udviklingsområder
man med fordel kan arbejde med.

LÆR AT TACKLE

INSTRUKTØRENS LOGBOG

INSTRUKTØRENS LOGBO

Instruktørens logbog
G

LÆR AT TACKLE

Instruktørens logbog

Herefter drøftes også fordele og udfordringer
ved, at enkelte kommuner har instruktører,
der aflønnes. Dette kan fx ske i en kommune,
hvor en ansat med langvarig sygdom tildeles
undervisningen som en af sine opgaver, eller
hvis en instruktør ansættes i fleksjob og som
en del af dette job skal undervise på en række
kurser. Da der er brug for mere snak om emnet,
end tiden på workshoppen tillader, besluttes
det, at temaet tages op på næste netværksmøde
for koordinatorer.
Videre arbejdes der med at identificere, hvor
man finder sine instruktører til LÆR AT TACKLEkurserne. Mange af landets koordinatorer har
stor erfaring med instruktørrekruttering.
Viden og ideer deles, og der peges på en række
konkrete steder, hvor forskellige kommuner har
haft held til at finde instruktører. Vi har samlet
de gode ideer på næste side.
Mange koordinatorer efterspørger mere tid
sammen, da sparring koordinatorerne imellem
og med Komiteen er meget udbytterig.
Dette behov vil Komiteen tilstræbe at
imødekomme med det nye landsdækkende
koordinatornetværk, som afholder 2 møder
årligt.

“Det har været en god instruktørsamling, fordi jeg har fået
inspiration og sparring fra mine
kollegaer over hele landet.
Og så er stemningen jo fantastisk.”
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Steder, man kan finde instruktører
§ Facebook – gennem sundhedcentrets og/
eller kommunens hjemmeside og/eller
Komiteens Facebook-side LÆR AT TACKLE

§ Kommunens andre afdelinger

§ Gennem nuværende instruktørers netværk. Bed fx instruktører om at annoncere via deres netværk på Facebook

§ Kollegaers netværk

§ Andre kommuner

§ Mails, som sendes rundt til medarbejdere
i (hele) kommunen

§ Socialpsykiatrien
§ Jobcentre, fx tidligere tilknyttede borgere
§ Åbent hus for frivillige – gerne sammen
med andre kommuner

§ Samarbejdspartnere

§ Opslag i supermarkeder, apoteker, almen
praksis mv.

§ Annoncer i aviser
§ På LÆR AT TACKLE-kurserne for borgere

§ Medborgerhuse
§ Ansættelser via flekspuljer
§ Arbejdsmarkedscentret
§ Frivillighedscentre
§ www.frivillig.dk
§ Patientforeninger
§ Borgerservice
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Pressebiksen
Både tidligere kursister og instruktører på LÆR AT TACKLE
… har – på den ene eller anden måde – fået redskaber til
at få styring over eget liv og sygdom. De erfaringer kan
andre få glæde af at høre om. Derfor bliver deltagerne på
instruktørsamlingen opfordret til at dele deres oplevelser
via et spørgeskema.
Det er dejligt at se, hvordan mange kommer forbi ’pressebiksen’. Mere end 30 deltagere udfylder et skema i løbet
af instruktørsamlingen. På denne måde får Komiteen en
’bank’ med oplysninger, så vi kan få kontakt til tidligere
kursister, hvis en journalist gerne vil videreformidle en
kursisthistorie.
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At brænde igennem
– et muntert indslag
Da det overordnede tema for instruktørsamlingen i år er instruktørens
udvikling, har vi inviteret skuespiller Søren Zacho Ruby til at komme og
vise, hvordan man på en troværdig og autentisk måde brænder igennem
som underviser.
Med udgangspunkt i specifikke cases fra
publikum er vi også omkring emnerne
nervøsitet, vejrtrækning, strukturering af indhold, samt hvordan vi udfordrer vores egne
grænser. Vi får på den måde alle større indsigt i, hvordan vi fremstår som undervisere,
og hvordan vi sætter vores styrker i spil.

Med humor og eksempler illustrerer Søren,
hvilken betydning kropssprog og stemmeføring har, når man står foran en gruppe
mennesker – hvordan flakkende øjne og
’kryben langs væggene’ skaber uro blandt
ens tilhørere, mens øjenkontakt og faste
skridt skaber ro og gør dig tillidsvækkende.
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Erfaringsudveksling under socialt samvær
Vores pauser og måltider danner altid gode rammer for netværksdannelse, idé-udveksling
og sjove LÆR AT TACKLE-historier. Stemningen høj, og der bliver både talt, lyttet og grinet
igennem!
Nogle af de spørgsmål, som i år flyver gennem luften, lyder således:

“Hvad gør du, hvis en kursist ’tager tiden’ på dine kurser?”
“Hvordan klarer du undervisningen, hvis du har en dårlig dag?”
“Har du også overvejet at blive uddannet som instruktør til flere
kursusretninger?”
“Hvordan er jeres erfaringer med LÆR AT TACKLE job og sygdom?”
“Har du altid samme undervisningsmakker, eller skifter I i din kommune?”
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Under årets festmiddag benytter Komiteens direktør
Charan Nelander lejligheden til at sige et par ord om
sine oplevelser med at deltage i instruktørsamlingerne.
For ham er det altid en ganske særlig oplevelse. I sin
rolle som direktør for Komiteen deltager Charan hvert
år i rigtig mange konferencer. Men ingen andre steder
når det muntre støjniveau de højder, han hvert år møder
på instruktørsamlingerne. Og det skal forstås positivt.
Instruktørsamlingen summer af liv og engagement. Her er
formelle indledninger unødvendige, for ingen er i tvivl om,
hvad de har til fælles. Uanset alder eller tilhørskommune er
der en fælles referenceramme – et fælles værdigrundlag.
Og det hedder LÆR AT TACKLE!
Charan fortæller også, at Danmark er blevet rollemodel
og inspirator for andre lande omkring at udvikle kurser.
Og han understreger, at kendskabet til de danske kurser
har bredt sig som ringe i vandet på grund af vores stærke
nationale instruktørkorps – et korps, hvor mennesker
stiller deres tid og erfaringer til rådighed, så rigtig mange
mennesker kan få de vigtige redskaber med hjem.
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”Instruktørsamlingen
summer af liv og
engagement”.

Fælles godmorgen
Et fast punkt på instruktørsamlingens 2. dag er et fælles godmorgen med bevæg-dig-let-programmet. I år guider masterinstruktørerne Tove og Nurit alle igennem bevægelser, der rækker
fra top til tå. Har man problemer med dele af bevægeapparatet, er programmet nuanceret,
så alle på den ene eller anden måde kan deltage.
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7 instruktør-workshops
Temaerne på instruktørsamlingens workshops er relateret til
instruktørernes undervisningssituationer og de omstændigheder,
som ofte er knyttet til ens arbejde som instruktør.
Fx kan man arbejde med tackling af særligt vanskelige situationer
og brug af feedback fra vejledningen. Videre kan man træne,
hvordan og hvornår man bringer kursusrelevante erfaringer fra sit
eget liv ind i undervisningen, mens man både holder fokus og har
et øje på klokken.

1

KONTAKT TIL KURSISTER
Hvordan håndterer jeg svære situationer?
De fleste instruktører har oplevet at stå i udfordrende situationer i forhold til
deres kursister. Derfor kan man på denne workshop hente sparring i forhold
til konkrete situationer. Deltagernes iver for at bidrage er stor, og deres
mange ideer modtages med åbenhed – noget, man også lærer som instruktør. Det mærkes tydeligt, at deltagerne glæder sig til at komme hjem for at
afprøve de nye ideer i deres hjemkommuner.
Mange føler sig løftet af at opleve, hvordan man som instruktør er del af et
landsdækkende netværk, hvor alle kan – og gerne vil – bidrage til at løse
hinandens problemer.
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2

KONTAKT TIL KURSISTER
Hvordan opbygger jeg en god stemning og styrer tiden?
Forholdet mellem undervisere og kursister er en af de vigtigste faktorer for
en vellykket undervisning. Føler kursisterne sig ikke set, hørt eller anerkendt,
kan kursisternes deltagelse og udbytte påvirkes i negativ retning. På denne
workshop arbejder instruktørerne med at etablere god kontakt til kursister –
uden at tidsplanen skrider.
Det fremhæves, at det altid er instruktørernes ansvar at skabe en stemning i
gruppen, så kursisterne får lyst til at dele deres erfaringer og kan få udbytte
af andres, og der gives bl.a. tips til, hvordan man sikrer et godt førstehåndsindtryk. Afslutningsvis deles der ideer til, hvordan man – om nødvendigt –
kan afbryde en kursist på en måde, så den gode stemning fastholdes.

3

ROLLEMODELFUNKTION
Hvordan inspirerer jeg mine kursister som positiv rollemodel?
Rollemodelfunktionen er en af instruktørernes vigtigste metoder i forhold
til at inspirere kursisterne til at afprøve nye selvhjælpsredskaber. Derfor bør
en instruktør kontinuerligt arbejde med, hvordan man bruger sig selv som
positiv rollemodel.
På workshoppen deler deltagerne åbent erfaringer med hinanden, og
workshoplederne giver tips til, hvordan målrettede personlige eksempler
kan forfine rollemodelfunktionen. Det bliver klart, at man – for at være en
god og troværdig rollemodel – sjældent kan bruge de samme eksempler
og handleplaner på alle LÆR AT TACKLE-kurserne. I stedet bør man målrette sine eksempler i forhold til hovedtemaet for det enkelte kursus. Da en
instruktør skal have personlig erfaring med sit kursus’ særlige fokus, kan ikke
alle være gode rollemodeller på samtlige kursusretninger.
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4

SAMARBEJDE MED ENS MEDINSTRUKTØR
Hvordan støtter I bedst hinanden som instruktører?
Det gode samarbejde instruktørerne imellem er afgørende for, at man kan
lave et godt kursus – både for kursister og for instruktører. Derfor sætter
denne workshop fokus på, hvad man som instruktør kan gøre for at skabe
et godt samarbejde med sin medinstruktør.
Med udgangspunkt i Publikationen Guide til det gode samarbejde mellem
instruktører sætter workshoppen fokus på, at forventningsafklaring og
god forberedelse instruktørerne imellem er et godt grundlag for det gode
samarbejde. Desuden kan det forebygge samarbejdsproblemer. Endvidere
arbejdes der med at identificere, hvad der skaber et godt samarbejde, og
der arbejdes med løsninger på samarbejdsproblemer.
Mange deltagere giver udtryk for, at samarbejdsguiden er et vigtigt værktøj,
som støtter dem i at lave klare aftaler med deres makker. Deltagere, som ser
guiden for første gang, er glade for at blive præsenteret for dette redskab.
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FEEDBACK
Hvordan arbejder jeg med feedback?
Alle instruktører modtager vejledning både under uddannelsen til LÆR AT
TACKLE-instruktør samt efterfølgende hvert 2. år. Masterinstruktørerne giver
instruktørerne feedback, der indskrives i Instruktørens logbog, hvor instruktøren kan følge sin egen udvikling.
På feedback-workshoppen sparrer instruktørerne med hinanden for at finde
frem til, hvad de hver især ønsker at udvikle i deres undervisning, og man
mærker, at de fleste allerede er godt trænet i at modtage konstruktiv feedback. I det entusiastiske fællesskab, der kendetegner instruktørsamlingerne,
finder deltagerne hurtigt frem til, hvilke konkrete handlinger der kan danne
baggrund for, at de kan nå deres mål.
Det pointeres, at en god instruktør aldrig er perfekt. En god instruktør tør se
på sine fejl og arbejde med sin undervisning for at blive bedre.
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6

MANUAL OG METODER
Idé-runder og handleplaner
Idé-runder, handleplaner og feedback/problemløsning er tre helt grundlæggende metoder på LÆR AT TACKLE-kurserne, og på denne workshop
demonstrerer masterinstruktørerne de tre metoder – dog med en række fejl,
som de rutinerede workshopdeltagere hurtigt identificerer. På baggrund af
’runderne’ diskuteres det ivrigt, hvorfor det vil være hæmmende for kursisternes læring, hvis instruktørerne:
§ kommenterer eller vurderer kursisternes ideer og handleplaner
§ ikke gentager ideer fra gruppen under idé-runder
§ undlader at spørge ind til kursisternes sikkerhedsniveau ved
udarbejdelse af handleplaner.
Deltagernes engagement i debatten og deres hurtige og reflekterede svar
vidner om, at der er godt styr på instruktørernes vigtigste metoder til at
skabe gode selvhjælpere!
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7

MANUAL OG METODER
Miniforedrag og personlige eksempler
Metoder og principper bag LÆR AT TACKLE-kurserne er nøje gennemtestede, og effekten er dokumenteret. Derfor skal instruktørerne følge de
officielle manualer i undervisningen. Hvis man gennemfører sin undervisning efter manualen, er man samtidig sikker på, at man både lever op til
undervisningskravene og samtidig inspirerer kursisterne til at udvikle bedre
selvhjælpsfærdigheder. Denne workshop møder en del instruktørers ønske
om at arbejde med, hvordan de kan blive bedre til at lave miniforedrag.
Ved brug af miniforedrag er det vigtigt, at manualens pointer formidles
loyalt. Derfor hjælper deltagerne hinanden med at finde frem til, hvordan de
på en troværdig måde og med egne ord kan formulere erfaringer fra egen
hverdag, som kan konkretisere manualens pointer.
I løbet af workshoppen træder det tydeligt frem, at et instruktørpar kan
have stor glæde af at hjælpe hinanden med at sikre, at alle manualens
pointer – og kun disse – formidles. Ligeledes kan instruktørerne bruge
hinanden til at sikre, at deres eksempler giver kursisternes forståelse.

“Når jeg underviser på et kursus, føler jeg gang på gang,
hvordan jeg bliver beriget af at se, hvordan kursisterne får
det bedre, når de lærer at bruge redskaberne på LÆR AT
TACKLE … Som underviser får jeg mindst lige så meget
med hjem som kursisterne!”
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Facebook
– et mødested for LÆR AT TACKLE …
Uanset alder er danskerne flittige brugere af Facebook. Derfor oprettede LÆR AT TACKLEteamet sidste år en åben Facebook-side. Formålet er at have et aktivt sted, hvor nuværende og
tidligere kursister også kan få en stemme. Dermed kan interesserede borgere få indblik i, hvad
brugerne mener om LÆR AT TACKLE … , og hvad de selv kan forvente at få ud af et kursus.
Kun Komiteen kan lave de mest iøjnefaldende opslag. Men kursisternes meninger og oplevelser tæller mest. Derfor vil vi rigtig gerne have jeres kommentarer og anmeldelser på siden.
Send også gerne kommentarer, links, billeder eller små videoklip af jer selv til bs@sundkom.dk,
så Komiteen kan lægge jeres input op. Siden kan læses af alle Facebook-brugere.
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Instruktørernes vejledningshotline
– brug den!
Som instruktør møder man af og til en udfordrende situation, som det
kan være rart at diskutere med en anden med instruktørerfaring.
Måske har du brug for at få opfrisket en detalje i din undervisning eller
hente sparring omkring en særlig vanskelig situation.
Brug LÆR AT TACKLEs hotline! Den er til for dig, som er instruktør!

Telefon 70 27 27 59

Åbningstider:
Mandag fra 10-12
Fredag fra 10-12
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Afslutning
JOHN ENGELBRECHT: HVIS IKKE DIG – HVEM SÅ?
Afslutningen på instruktørsamlingens to intense dage starter med et grin! Vi har inviteret filosof
og forfatter John Engelbrecht til at fortælle om humorens mangfoldighed – og det lykkes ham
ganske overbevisende!
På bedste stand-up vis spankulerer den langlemmede John Engelbrecht rundt på scenen, hvor
han indtager grotesk morsomme positurer, alt imens han slynger hylende sjove citater ud om
livets genvordigheder og bud på, hvordan man OGSÅ kan se på hverdagen! Ind imellem sætter
han dog tempoet ned for – elegant og vittigt – at stille skarpt på livets dybe spørgsmål. Det
lyder bl.a. således:

“Hvis ikke dig – Hvem så?”
“Hvis ikke nu – Hvornår så?”
“Hvis ikke her – Hvor så?”
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John Engelbrecht er en mand, der
kan lege med ordene. Han får os til
at tænke dybere over tilværelsen,
for godt gemt i alle de sjove citater
ligger nemlig en opfordring til at
tage den med ro, leve livet – og
nyde det. Og opfordringen bliver
godt modtaget! I hvert fald kvitterer
tilhørerne for John Engelbrechts
muntre figur og sjove indslag med
store klapsalver!

“Hvis du ikke ændrer dine
overbevisninger, vil dit liv altid være
sådan her. Er det gode nyheder?”
“Det er ingen kunst at have en ren
samvittighed, hvis den ikke har været
brugt.”
“Livet er ikke en motorvej fra vugge til
grav, men en rasteplads i solen.”
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Tid til farvel – og en sang med på vejen
Efter to dejlige, inspirerende, intense, sjove, lærerige og spændende dage er tiden kommet
til at sige Tak for nu og på gensyn. Det bliver gjort med en fællessang. Teksten til sangen er
forfattet af en kursist, der har deltaget på et LÆR AT TACKLE-kursus, som hun har fået rigtig
meget ud af. Derfor skrev hun til kursusafslutningen en sang om sine oplevelser. Sangen er
et godt billede på de positive oplevelser, som mange kursister, tidligere som nuværende,
uden tvivl deler med hende. Sådanne positive oplevelser skyldes blandt andet nogle engagerede instruktører – tak for jeres fantastiske indsats!

LÆR AT TACKLE-sangen
Melodi: I en skov en hytte lå
1.
Kursus her – vi mødte op
Lidt nervøse var vi nok
Denne lille blanded’ flok
Men det gik jo godt!
”Rejs dig op, lad vær og piv’
Ansvar for dit eget liv”
Det er det, vi nu har gjort
Er det ikke stort?

2.
Ud af busken – tal kun frem
Vi er alle ligemænd
Stol kun på din sidemand
Tro på, hvad du kan.
Er det flovt, at vi er her?
Nej – det siger nok især
At vi ikke giver op
Trods sart på sjæl og krop.
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3.
Værktøjskassen – brug kun den
Find dit eget redskab frem
Skridt tilbage – pyt med dem
Husk – hvor du vil hen.
Fantasi og varme ord
Og at du på livet tror
Kombiner din medicin
Med et højlydt grin.

Herefter tager vi afsked med et smil på læben
– trætte og lidt klogere på livet.
På gensyn til instruktørsamlingen 2015!

Den 8. nationale instruktørsamling
28.-29. oktober 2014 på Comwell Middelfart

DEN 8. NATIONALE

Instruktørsamling
Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på
Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom
Middelfart den 28.-29. oktober 2014

Classensgade 71, 5. sal
2100 København Ø
www.patientuddannelse.info

