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Senior Erhverv - Kursusplan 2022 

Følgende kurser er planlagt:  

Introkurser:  Planlægges ud fra det enkelte netværks behov.  

Når et netværk ønsker at afholde et introkursus, skriver I til landskoordinatoren, der 

herefter finder underviser og dato. Øvrige medlemmer fra andre netværk bliver 

normalt også inviteret til at deltage og er en forudsætning for at fælleskontoen 

betaler for omkostningerne. Hvis der er netværk der ønsker andet indhold en det 

fælles, afholder netværket selv omkostningen.    

 I 2022 er der indtil nu planlagt følgende introkurser planlagt: 

 18.01.2022 hos Senior Erhverv Kronjylland (er gennemført) 
 20.01.2022 hos Senior Erhverv Sønderjylland    
 02.02.2022 hos Senior Erhverv Odense 
 

Alle nye medlemmer har krav på at blive tilbudt et introkursus hurtigt efter 
indmeldelsen. Introkurset er også optakten til at komme i gang med FLASH -din 
fremtid, der er med til at sikre en god opstart i netværket.    

 
FLASH -din fremtid: 
 Kursus for tovholdere er planlagt til 

01. og 02.02.2022 – internatkursus afholdes hos Danhostel Svendborg  
Meld gerne tilbage hvis der opstår behov for flere kurser   

 
 Kurserne under FLASH -din fremtid afholdes lokalt i de enkelte netværk.  
 Alle netværk opfordres til at give medlemmer dette tilbud. Erfaringerne  
 fra de første afholdte kurser er positive og er med til - i flere netværk - at skabe  
 yderligere aktivitet. Alle netværk kan få støtte til opstart og modtager alle relevante  

materialer.   
  
Virksomhedsservice – internat  
 22. og 23.02.2022 – internatkursus, afholdes hos Danhostel Svendborg  
 26. og 27.04.2022 – internatkursus, afholdes hos Danhostel Svendborg 
 04. og 05.10.2022 – internatkursus, afholdes hos Danhostel Svendborg 

08. og 09.11.2022 – internatkursus, afholdes hos Danhostel Svendborg 
 
Netværksledelse: 
 31.05 og 1.6.2022 - internatkursus, afholdes hos Danhostel Svendborg 
 
Medlemsservice – 1 dags  
 26.01.2022 – Hos Senior Erhverv Odense  
 
Medlemsservice – 2 dags  
 23.08.2022 – internatkursus, afholdes hos Danhostel Svendborg  
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Pressekursus 1 – Dagblade - NYT KURSUS  

Bliver leveret af kommunikationsbureauet FRIDAY, og afholdes i København.    
 Forventes gennemført i maj måned.  

En eksterne leverandør er valgt fordi vi ikke har kendskab til medlemmer, der har 
nødvendige kompetencer.  
Den valgte leverandør, FRIDAY var os en meget stor hjælp med at få skaffe 
grundlaget for den nye bevilling til Senior Erhverv.     

   
Pressekursus 2 – Sociale medier – NYT KURSUS  

Bliver ligeledes leveret af FRIDAY, hvor SoMe afdelingen kommer at lære os at 
anvende små filmklip, som vi selv optager, til offensivt brug på sociale medier.   
Forventes gennemført i maj/juni måned og afholdes i København. 

 
Online kurser:  NYT TILBUD  

Med den nye hjemmeside og administrationsprogram kommer der også tilbud om 
onlinekurser. Disse kurser er identiske med andre udbydere, men Senior Erhverv har 
en unik fordel og mulighed at byde på:  
Det enkelte netværk kan tilbyde at afholde onlinekurser i et møderum, hvor 2-4 
medlemmer vil gennemgå det samme kursus, og kan hjælpe hinanden. Dette 
fællesskab bør kunne blive til et stærkt tilbud, der styrker netværket og de enkelte 
medlemmer.         
    

Andre kurser:  
I er altid mere end velkommen til at komme med forsalg og indspil til kursusudvalget.  
Hvis der er et netværks- eller medlemsrelateret relevant emne – og der er interesse – 
så vil vi gerne understøtte. Det er vigtigt at tager kontakt med kursusudvalg eller 
landskoordinator, da det er jeres ønsker der skal tilgodeses.  

 
Tilslutning til kurserne:  

Der har igennem de seneste 2 – 3 år været faldende tilslutning til kurserne, hvilket er 
rigtig ærgerligt.  Der har været mange aflysninger, hvor særligt de aflyste 
internatkurser giver store udfordringer. Vi har vanskeligt ved at opretholde en stabil 
og vedværende positivt aftaleforhold med Danhostel Svendborg, da de taber mange 
penge hver gang vi aflyser et kursus.             

 Hvis I har ønsker til et andet indhold i kurserne må I gerne komme med indspil.   
 
 
Poul Elmegaard 
Landskoordinator  
19.01.2022 
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