
 

 

Uddannelsesforløb Kommunikation  

 

Inspirerende og målrettet kommunikation som løftestang for klyngesamarbejde 

Formål: 

92 % mener, det er nødvendigt, at landsbyerne samarbejder med 
hinanden, hvis de skal overleve i fremtiden. 

 

…. og et godt samarbejde kræver god kommunikation.  

Derfor inviterer Bedst mod West nu foreningerne i området til en række kurser fyldt med inspiration, 

fif og praktisk viden om at skrive og sprede de gode budskaber. Der vil være en vis sammenhæng i 

kurserne men man kan også deltage i enkelte af dem.  

Det er gratis at deltage men det kræver tilmelding på info@bedstmodwest.dk  

Workshop #0: Kortlægning af hvilke behov og ønsker den enkelte forening har i forhold til at få en 

gratis hjemmeside under www.bedstmodwest.dk. Ingen kommunikation uden platform. Alle 

foreninger som ønsker at være med på Bedst mod West hjemmesiden kan komme her og få defineret, 

hvilke behov der er for den enkelte forening mv.  Der vil ikke være undervisning men hver forening får 

defineret deres behov og ønsker.  

Underviser: Bedst mod Wests kommunikationsgruppe  

Dato: Senest den 14. maj kl. 20.30-21.30 (I forlængelse af Stiftende generalforsamling) 

Sted: Hemmet Kulturhus 

Tilmelding: Senest den 7. maj 2019 på info@bedstmodwest.dk. Skriv tilmelding #O og skrive hvilken 

forening du repræsenterer.  

 

Workshop #1: Får oprettet starten på din forenings hjemmeside og lær at lægge begivenheder ind i 
kalenderen så de vises på fælles hjemmeside og fælles kalender. Lær også de mest basale ting i forhold 

til hjemmesiden.  

Underviser: Bedst mod Wests kommunikationsgruppe  

Dato: Senest den 21. maj kl. 19.30-21.30. 

Sted: Lyne Hallen 

Tilmelding: Senest den 14. maj 2019 på info@bedstmodwest.dk. Skriv tilmelding #1 og skrive hvilken 

forening du repræsenterer.  
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Workshop #2: Hvordan finder man den gode historie og gør de dejlige hverdagsarrangementer (store 

som små) til spændende indslag ved at finde en skæv og anderledes vinkel.  Inger Bech fra Borris, som 

har løftet kendskabsgraden betragteligt for Borris, kommer og giver sin viden fra sig og gør det let og 

tilgængeligt. Så det bliver en blanding af viden og praksis og der kommer helt konkrete ideer til den 

gode historie ud af det. Aften sluttes af med opvarmning til Workshop#2, hvor vi skal arbejde med 

video.  

Underviser: Inger Bech, Mobilfilm  

Dato: Den 28. maj kl. 18-21 (der er lidt spiseligt fra kl. 17.30) 

Sted: (oplyses senere) 

Tilmelding: Senest den 20. maj på info@bedstmodwest.dk. Der kan max være 15 deltagere og der er 

tilmelding efter først til mølle princippet. Workshop #1 og #2 hænger sammen men det er muligt at 

deltage på kun den ene. Skriv tilmelding #2 og skrive hvilken forening du repræsenterer eller hvis du 

blot ønsker at lave gode historier for området. 

Workshop #3: Få dit budskab ud med video. Der arbejdes konkret med optagelse og redigering af 

video. Ud over at alle får en god viden og forståelse for at lave video så har alle lavet en video til 

anvendelse på hjemmesiden og eller Facebook. Denne workshop bliver også helt konkret og der vil 

blive arbejdet med korte og ”seværdige” videoer, som fortæller den gode historie i film. Vi kommer 

også til at arbejde med, hvordan vi kan anvende TVMIDTVEST.   

Underviser: Inger Bech, Mobilfilm  

Dato: 6. juni 2019 kl. 18-21 (der er lidt spiseligt fra kl. 17.30). 

Sted: (oplyses senere) 

Tilmelding: Senest den 20. maj på info@bedstmodwest.dk. Der kan max være 15 deltagere og der er 

tilmelding efter først til mølle princippet. Workshop #1 og #2 hænger sammen men det er muligt at 

deltage på kun den ene. Skriv tilmelding #3 og skrive hvilken forening du repræsenterer eller hvis du 

blot ønsker at lave gode historier for området. 

 

Workshop #4: Anvendelse af de sociale medier. Hvordan kommer vores gode historier og videoer ud 

til flest muligt. Her arbejdes med Facebook og Instagram.  

Gennemføres efter sommerferien.  

 

Workshop #4: Mere dybdegående undervisning i brug af fælles kalender og hjemmeside.   

Underviser: Thomas Blomberg, DGI 

Gennemføres efter sommerferien.  
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