
Kære deltagere på Mariagerfjord Kommunes hallederuddannelse. 

Tusind tak for en fantastisk spændende dag i Hadsund med opstartsmodulet. Jeg synes, vi kom rigtig godt i 

gang, og det er tydeligt, at vi var inde på nogle områder, som I allerede arbejder med både i den enkelte 

facilitet og i kommunen overordnet. Vi har jo alle de samme udfordringer, selv om de kan være vidt 

forskellige i Als og i Hobro. 

 

Hjemmeopgave til næste modul: 

Ud over alle de små elementer, som I hver især fik lyst til at gå i gang med, skal I til næste gang arbejde med 

forskellige målgrupper med afsæt i livsfaserne, som blev præsenteret i går, og som findes sidt i PDF filen. 

Som I kan se, har jeg medsendt hele oplægger og processen fra i går i PDF format. 

 

Når vi mødes igen Tirsdag d. 6. januar kl. 08.30 i Vejen IC, skal I præsentere følgende to områder for 

hinanden: 

 

- Hvad har fyldt mest efter første modul. Hvad har jeg tænkt over eller måske allerede arbejdet med, 

som jeg fik med, fra første modul. Det kan være med inspiration i oplæggene eller noget, jeg ”stjal” 

fra en af de andre. 

- Har foreningerne i min hal/mit center aktivitet til alle hver dag i forhold til livsfaserne, og hvor har 

vi skabt fleksibilitet og tilgængelighed enten i foreningen i hallen eller i samarbejde. (brug evt. 

skabelonen) 

 

Program (foreløbigt) til næste gang: 

 

Vi går i ”maskinrummet” i Vejen IC. 

På modul 1, har I spurgt meget ind til kommunikationsdelen. Både i Vejen og de næste steder vi kommer, 

vil vi blal sætte det, som et af fokusområderne, og jeg ved, at Jakob har nogle bud og vinkler på 

kommunikation i et moderne idrætscenter.  

 

08.30  - Velkomst og kort intro til Vejen Idrætscenter v/Jakob 

09. 15 – Opstart samt evaluering af seneste uddannelsesdag v/ Ole   

10.00 – Rundvisning i haller og teknik, AV- udstyr,  hjælpemidler etc. v/Peter & Jan  

10.45 – Rundvisning på Danhostel Vejen Sport overnatning  v/ Susanne / Maiken 

11.15 – Grøn nøgle,  sikkerhed mv. v Lisa / Jacob M 

12.15 – Sund cafe og frokost v/ Thomas / Lisa 

13.15 – Drift, økonomi og udvikling v/ Jakob 

14.25 – Events og profilering v/ Maiken / Camilla 

14.50 – Kaffe  

15.10 -  Rundvisning i svømmehal og motionscenter med forklaring om koncepter etc. v/ Tina 

16.00 – Afslutning på dagen og info om næste modul  v/ Ole  

16.30 – Tak for i dag 

Der kan komme lidt ændringer i tidsplan og indhold i forhold til medarbejderne i Vejen IC, da det jo meget 

er dem, vi kommer til at høre denne dag. 

 

Jeg glæder mig meget, til vi ses igen. Har nogle af jer spørgsmål til indhold eller jeres daglige udfordringer, 

er I meget velkommen til at kontakte mig eller en af mine kollegaer. 

 

Venlig hilsen 
 
Ole Brændgaard 
Konsulent for uddannelse, drift og organisering 
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