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Målgrupper Kurset henvender sig til rutinerede brugere som allerede kender programmerne, 
men som gerne vil have uddybet bestemte områder eller have specifikke problemer 
løst. Kursisterne skal turde deltage aktivt i gruppen og kunne hjælpe hinanden med 
sin viden. 

 

Form Kurset afvikles med en høj grad af deltageraktivitet, vekslende mellem korte teoreti-
ske oplæg med praktiske eksempler, individuelle opgaver, gruppearbejde og erfa-
ringsudveksling. 

 

Skræddersy Skræddersy dine egne firma kurser. WedoIT har gode erfaringer fra afholdelse af 
Workshops. Ønsker du og dit firma at vægte indholdet anderledes, så dette passer 
til jeres behov, kan dette gøres i samråd med den pågældende instruktør. Ring og 
aftal nærmere på 2361 0177. 

Formål I workshopformen ligger der naturligt ikke et fast stramt program, der skal gennem-
gås. Vi bygger dagen op efter kursisternes ønsker. Kursisterne er selv aktivt delta-
gende i forhold til det præcise indhold. 

 

Indhold Det begynder med et fælles oplæg fra instruktørens side, hvor mulighederne skitse-
res. Vi kalder det et ”menukort”. 

Efter præsentationen af ”menukortet” summer kursisterne kort sammen to og to, 
hvor de finder ud af, hvad de netop kunne tænke sig af indhold på dagen. Indholdsøn-
skerne skrives ned på flipoverpapir og disse hænges op i lokalet. 

• Instruktøren sammensætter ”forretten”, som er en samlet gennemgang af 
indholdsområder, der passer til de fleste ønsker. 

• ”Hovedretten” dannes også ud fra ønskerne og kan godt resultere i, at kursi-
sterne ikke arbejder med de samme emner, men får relevante oplæg fra in-
struktøren i mindre grupper. 

• ”Desserten” er oftest fri fordybelse i området, kursisten selv har behov for. 
Her er instruktøren konsulent og hjælper, hvor der er behov. 

Dagen slutter med en opsummering på de gennemgående områder, og fremhævelse 
af ”den røde tråd” i dagens arbejde. 

 

Workshop 

Menuen sammensættes selv 


