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DFS inviterer dig til tre online kursusaftener. Du kan deltage alene, 
eller I kan samles i ledergruppen og følge undervisningen. 
Måske kan I spise aftensmad sammen og drøfte fx klubprogram 
samme dato - og snakke om aftenens emne bagefter.

Undervisningen varer 60 minutter. Der bliver små pauser undervejs med mulighed for refleksion. Du deltager via Jitsi, og 15 minutter før mødet 
begynder har du mulighed for at gå ind på linket, hvor mødelederen sidder klar til at hilse på dig. Find link på webinar.soendagsskoler.dk

Har I spørgsmål til Jitsi inden aftenen, så kontakt Nicolai Skødt Holmgaard, som er tekniker alle tre aftener. Du skal egentlig bare klikke 
og så kommer du automatisk ind - men send gerne en mail til nicolai@soendagsskoler.dk og få en hurtig guide til platformen.
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Fællesskab i klubben
Alle børn er optaget af 

disse spørgsmål:
Hvem vil lege med mig? Er der 
nogen i klubben, som alle vil 
lege med? Hvordan skaber vi 
et fællesskab for alle på trods 

af alder og personlighedstyper?
Vi vil alle gerne have et dejligt 
fællesskab i vores klubber. Det 

er nemlig grundlaget for alt 
det andet, vi laver – og gør, 

at børnene gerne vil 
komme næste gang.

Mødeleder: Konsulent i DFS Hanne Pedersen

Der er jo kun to køn! Eller ...
Vi skal se på, hvordan vi frimodigt 

kan tale om forskelle på piger 
og drenge - og alle de glæ-

der, der er ved det.
Og så skal vi tale om, hvordan 
vi i klubberne italesætter og 

viser, at der er mange 
forskellige måder at 

være piger og 
drenge på. 

Det var Gud, der skabte 
regnbuen - og han elsker 

mangfoldighed!

Mødeleder: Landsleder i DFS Steen Møller Laursen

Anerkendelse af børn i klubben
Jeg får ofte spørgsmål om at skabe ro 
i klubben; om børn, der ikke kan sidde 
stille eller er meget urolige - og så har 

vi jo dem, der sidder helt stille.
Her tænker jeg, at vi må rette fokus et andet 
sted hen, nemlig på lederne. For måske skal 
vi som ledere prøve at gøre ting anderledes, 

fx holde klub på en anden måde eller 
inddrage børnene på forskellig vis.

Du får på webinaret nogle redskaber til at se 
alle børn på en mere anerkendende måde, 

så børnene vil opleve sig set og lyttet til. I vil 
opleve, at det gør en kæmpe forskel!

Mødeleder: Konsulent i DFS Britta Bank Møller
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