KURSUSWEEKEND i
16. - 18. Maj 2019

Sted: Strandvænget 54, Saksild strand, 8300 Odder (kan kun findes på krak her:
https://map.krak.dk/m/cKFK4)
Transport: Bus 302 mod Odder Station - kører fra Aarhus H - Stå af ved Saksild Strand Camping.
Kapacitet: 12 personer (3 værelser med 1 dobbeltseng, 1 hems med 4 madrasser, 1 alkove med 1
dobbeltseng)
Start: torsdag d. 16. maj kl. 17:00 (vi kan rykke ind i sommerhuset fra kl.15)
Slut: lørdag d.18. maj kl. 12:00

TORSDAG:
17.00 - 17.15

Velkomst, fordeling af værelser og praktiske oplysninger v. arbejdsgruppen for kursusweekenden

17.15 - 18.00

Socialt program v. Hedvig og Krista
● Vi bliver introduceret til hinanden med en række sjove øvelser.

18.00 - 19.00

Aftensmad

19.00 – 21.30

“Har du en leder i maven” v/Carina Krogh





Lederrolle – konflikt
Reflektere over egen lederrolle og lederstil
Hvordan får man andre med?
At brande sin gruppe

21.30 - 00.00

Hyggeaften med brætspil og forskellige aktiviteter.

Kl. 00.00

Godnat!

FREDAG:
07:30 – 08:00

Mulighed for morgenmotion til de friske!

08:00 – 09:00

Morgenmad

09.00 – 12:00

Workshop med Meptek
Workshoppen har fokus på;




Præsentationsteknik
Overbevisningsteknikker
Ledelse med virtual reality.

Alle deltagere får et certifikat efter deltagelse i deres akkrediteret kursus og alle deltagere får
også et VR headset til eget brug efterfølgende.

12:00 – 13:00

Frokost

13.00 - 14.30

Rekrutterings guiden v. Rasmus og Mike
For mange af vores campus-DSR, er der udfordringer ved at rekruttere og vedligeholde
studerende. Vi har fået lavet en virkelig lækker rekrutteringsguide (Tak Hr. Balle), som vi skal
have implementeret, rundt i VIA-land, og gerne på en udførlig måde. Til dette vil vi gerne have
rådets hjælp, fortolkning og ideer af hvilke rekrutterings teknikker der fungerer og ikke fungerer
IRL.
Derudover vil vi gerne få afdækket, hvordan vi fastholder de studerendes engagement i det
studenterpolitiske arbejde. Dette vil ende ud i et "ide-brev" til videre anvendelse og som
supplement til rekrutterings guiden.

14.30 – 16.00

Pause – genoplad batterierne!

16.00 - 16.15

Social aktivitet v. Krista og Hedvig

16.15 – 18.00

Studenterpolitisk ABC v. Mike & Rasmus feat. Krista
En studenterpolitisk ABC vil være et brugbart stykke værktøj for alle lag af DSR i VIA-land, der
findes allerede en udgave forfattet af professionshøjskolen Absalon som evt. kan bruges som
inspiration, i arbejdet med at udarbejde vores egen.

18.00 – 18.30

Pause - gøre klar til aftensmad

18.30 – 19.30

Aftensmad

19.30 - 20.30

De studerendes trivsel v. Mike og Sofie
Til næste bestyrelsesmøde i VIA d.28. maj skal der gives et oplæg fra de studerende omkring
trivslen i VIA ud fra virkelighedsnære oplevelser. Derfor efterspørges input fra rådets
medlemmer, som kan anvendes til at give et helhedsperspektiv på de studerendes trivsel i VIA.

20.30 -

Hygge!!!

LØRDAG:
08.30 - 09.00

Hedvig tager alle der har lyst med på en rejse... med og uden sokker! 🙂

09.00 - 10.00

Morgenmad

10.00 – 11.00

Opsamling og evaluering – hvad tager vi med fra weekenden? Evt.

11:00 – 11:30

Oprydning

11.30- 12.00

Tak for denne gang!

Husk!
-

Sengetøj (linned og lagen) /sovepose
Håndklæde
Toiletsager
Tøj
Udendørs sko

-

Jakke
Ja-hatten
Projektor (Hedvig)
Social spass (spil mm.)
Solcreme 🤞
Jokes – gode som dårlige!
Computer + oplader
Egen notesblok
Godt humør!!!
Evt. badetøj

