
 
 

Kursus i Aktive Læringsøvelser 
Kurset sætter dig i stand til at involvere og aktivere dine deltagere 
så de får mere ud af læringen. Du får 12+ øvelser du kan tage i 
anvendelse med det samme.  
 
Dr. Roger Greenaway og Jacob Lindeblad vil sammen give deres unikke bud på skabe aktiv 
læring. Glæd dig til 2 dage med inspiration fra to erfarne facilitatorer. Du får teorien, prøver 
øvelserne af, og vi kobler hver øvelse til din virkelighed. Du får desuden øvelserne fysisk med så 
du kan skabe værdiskabende og energigivende møder, workshops og kurser dagen efter. 

  
DATO & STED  
3/9 2020, kl.9-17 med Dr.Roger Greenaway 
4/9 2020 kl.9-16 med Jacob Lindeblad 
Kurset gennemføres i Hørsholm.  
Der vil være morgenmad fra kl.8:30 begge dage. 
 
INDHOLD 
Kurset indeholder en lang række generiske 
øvelser du kan anvende i din egen undervisning. 
Du får dem præsenteret og forklaret, prøver 
dem selv og de bliver koblet til dit virke.  
 

Udover mødet med en af vor tids bedste 
læringseksperter Dr. Roger Greenaway, får du på 
dag-1 grundfilosofien bag moving bodies – 
moving minds læringsprincippet, samt flere nye 
øvelser som alle prøves af i praksis.  
 

På dag-2 vil Jacob Lindeblad gennemgå 
Lindeblads metode til at sikre effektfulde 
læringsforløb. Han vil strække dine tanker,  
og så får du atter nye aktive læringsøvelser  
til værktøjskassen.  
 
UDBYTTE  
§ Viden om grundfilosofien bag ”Moving 

bodies – Moving minds” 
§ Viden om ”Lindeblads metode” som sikrer 

effektfulde undervisningsforløb  
§ Mindst 12 aktive læringsøvelser til små og 

store grupper, inde som ude  
§ Alle øvelser bliver prøvet af, og vi taler reel 

implementering  
§ Danmarks uden sammenligning bedste 

handout 
 

MÅLGRUPPEN 
Kurset egner sig til alle der skal undervise. 
Tidligere deltager har været konsulenter, ledere, 
HR-folk, lærere, coaches, mødeledere etc. der 
ønsker større effekt af deres arbejde. 

DANMARKS UDEN SAMMEN-
LIGNING BEDSTE HANDOUT  
Du får det hele med. Du skal ikke ud og købe 
øvelser bagefter. Handout har alene en værdi af 
2.500 kr. og er inkluderet i prisen. Glæd dig.  
 
SPROG  
På dag 1 underviser Roger på engelsk, dog vil 
man i grupperne fint kunne tale dansk.  
På dag 2 taler vi dansk.  
 
ØKONOMI  
Prisen er 9.500 kr. ekskl.moms.  
Bemærk at prisen inkluderer fuld forplejning.   
 
 

EARLY BIRD RABAT  
Ved tilmelding senest 1.juni får du rabat på 
1.000 kr.  
 
TILMELDING  
Tilmeld dig på 7020 6282 eller hos Dorte Ritzau 
på dr@lindeblad.dk.  
  
MERE INFO? 
Hvis du har brug for mere info, så ring til os på 
7020 6282 eller skriv til mail@lindeblad.dk.  
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