
”5 kampen” 2 timer  Action Learning pakke 1 
Spil hinanden bedre® - teamtræning i græshøjde  

En god aktivitet, når i vil: 
✓Have det sjovt, på tværs af fagligheder 
✓ Forbedret samarbejde, kommunikation og fokus på fælles mål 
✓Øget videndeling 
✓ Styrke fællesskabet 
✓ Lære hinanden bedre at kende 
✓ Være bedre til at rose og anerkende – det giver energi 
✓Have flere fælles værktøjer til den løbende udvikling 

Let´s Play time  

Eksempel på indhold – 2 timer 
Fælles opvarmning  
Byg en katapult og noget der er vigtigt 
Det kreative søm 
Råbåndsknob for viderekomne 
Kort og godt 
Find 3 ting 
2 tá med hjem værktøjer

”Vi holder ikke op med at lege, fordi vi bliver gamle, 
vi bliver gamle, fordi vi holder op med at lege."  

Citat af sportsjournalist Gunnar ”NU” Hansen  
.

Søm

FORUM KOLDING modellen 
Spil hinanden bedre® 
 Let´s Play - træning gir løbende forbedringer 

  



”10 kampen” 4 timer  Action Learning pakke 2 
Let´s Play time  
Spil hinanden bedre® - teamtræning i græshøjde 

En god aktivitet, når i vil: 
✓Have det sjovt, på tværs af fagligheder 
✓ Forbedret samarbejde, kommunikation 
✓ Forbedret fokus på fælles mål 
✓Øget videndeling 
✓ Styrke fællesskabet 
✓ Lære hinanden bedre at kende 
✓ Være bedre til at rose og anerkende – det giver energi 
✓Have flere fælles værktøjer til den løbende udvikling 

Eksempel på indhold 4 timer 
Fælles opvarmning  
Hula Hop – og de løbende forbedringer 
Det blinde kvadrat - The T 
F og kunsten at tælle til 10 
Spande, spænding og dynamik 
Byg en katapult og noget der er vigtigt 
Det kreative søm 
Råbåndsknob for viderekomne 
Kort og godt 
Find 5 ting 
3 tá med hjem værktøjer 

Søm 

FORUM KOLDING modellen 
Spil hinanden bedre® 
 Let´s Play - træning gir løbende forbedringer 

  



Værktøjskassen 6 timer Aktivitetspakke 3 
Teambuilding / Action learning med nye værktøjer 
Spil hinanden bedre® - teamtræning i græshøjde  
En god aktivitet, når i vil: 
✓Have det sjovt, på tværs af fagligheder 
✓Forbedret samarbejde, kommunikation  
✓Forbedret fokus på fælles mål 
✓Øget videndeling 
✓Styrke fællesskabet 
✓Lære hinanden bedre at kende 
✓Være bedre til at rose og anerkende – det giver energi 
✓Have flere fælles værktøjer til den løbende udvikling 
✓ØGE BUNDLINJEN 

Eksempel på indhold 6 timer 
Fælles opvarmning  
Dilemma spillet 
De 9 prikker og labyrinten 
Tegn din makker 
At vokse som voksen – Ros og anerkend 
Hula Hop – og de løbende forbedringer 
Det blinde kvadrat 
The T & Det kreative søm 
F og kunsten at tælle til 10 
Spande, spænding og dynamik 
Byg en katapult og noget der er vigtigt 
Råbåndsknob for viderekomne 
Kort og godt & Find 5 ting 
4 tá med hjem værktøjer 
Personlig udviklingsplan

4 Tá med hjem 
værktøjer til 

træningen på 
hjemmebanen
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FORUM KOLDING modellen 
Spil hinanden bedre® 
 Let´s Play - træning gir løbende forbedringer 

 



Aktivitetspakke 4 - foredrag  
Inspirationstime/ involverende foredrag  
Spil hinanden bedre®   Emner som: 
A. Vækst på recept, Let´s Play – when you work like a pro  
– talent contra training 
B. Smil smitter, begejstring smitter mere  
 - lad os starte en pandemi 
C. Trivsel, arbejdsmiljø og arbejdsglæde 
D. Salg, service og bedre bundlinje, 
  -oplevelsesbaseret kundefokus 
E. Ledelse, et spørgsmål om stil  
 – persontypologi i praksis 
F. Feedbackkultur giver læringskultur 
G. Teamsamarbejde og kommunikation i praksis 
H. Se vejen fra god til enestående 
I. Ledelse (og selvledelse) et OGSÅ en holdsport 
J. Kender du en Curling kollega eller begrebet  
 - Curling kommunikation? 
K. Kreative kommunikation i dagligdagen  
 – de seks tænkehatte 
L. Benytter du din "License to THRILL" ? 
M. Social kapital i praksis  
 – dilemma spillet, hverdagens udfordringer 
N. Fra verdensmål til hverdagsmål  
 – inspiration/værktøj til øget fokus og implementering 
O. Social-ansvarlighed og rummelighed – en holdindsats 
 - Ildsjæle til teamworkers 

Tá med hjem 
værktøjer til 

træningen på 
hjemmebanen

Dilemmaspillet

Analyse Lets PlayTy
pe

-in
di

ka
to

r

FORUM KOLDING modellen 
Spil hinanden bedre® 
 Let´s Play - træning gir løbende forbedringer 

 



Leg med Leg på 
Teamwork og Leg for sjov.  Aktivitetspakke 5  
Vi tilbyder også aktiviteter i et tæt samarbejde med vores partner  
Ourstuff, som også har stor erfaring med at gennemføre legende 
aktiviteter. Dem kalder vi  ”leg med leg på”   

(Pakke 1-4 kalder vi ”leg med læring”) 
2-4 timer med f.eks.: 

RC Biler – hurtige og fjernstyrede, konkurrence og ræs for alle aldre 

Human bowling   Sjov, og ræs for alle aldre 

Strandsurfere, også på græsbaner og Stjerneløb / Memory Run  

FORUM KOLDING modellen 
Spil hinanden bedre® 
 Let´s Play - træning gir løbende forbedringer 

 



Metode & baggrund 
I forberedelsen tager vi en dialog med kunden og 
afstemmer forventningerne til formål og ønsket 
effekt og særlige fokusområder. 
Ofte tager vi også afsæt i virksomhedens værdisæt, 
kultur og samspil. Oplæg vil altid være krydret med 
anekdoter, erfaringer og fælles udfordringer og 
øvelser, der vil involvere deltagerne. 
Vi vil levere det vi kalder ”the missing link” når der 
igangsættes kurser og uddannelse nemlig fælles 
fokus på de gode relationer, og vedvarende 
vanetræning. Forskning viser at 90% af den viden 
der er nødvendig, i virksomheden, til at understøtte 
udviklingen, den findes allerede I virksomheden. 
Den bør bringes i spil, bl.a. via de gode relationer, 
videndeling, sparring, coaching og løbende træning 
med feedback. 
Inspirator, Per Birkelund, har mere end 25 års 
erfaring indenfor træning, uddannelse, udvikling og 
vækst, heraf mange år som uddannelseschef, bl.a. 
hos   IBC Innovationsfabrikken, Udviklingscenter 
Syd og projektleder hos DBU. Per sidder i 
bestyrelsen for en socialøkonomiske virksomhed  
og driver sit eget konsulenthus som en 
socialøkonomisk virksomhed, hvor formålet bl.a. 
er at støtte samfundsgavnlige formål.  
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FORUM KOLDING modellen 
Spil hinanden bedre® 
 Let´s Play - træning gir løbende forbedringer 

 



Priseksempler 
Spil hinanden bedre® - teamtræning i græshøjde  Let´s Play time  
”Leg med læring” / træning & tá med hjem værktøjer 
”5 kampen” Aktivitetspakke 1  2 timer    200    
”10 kampen” Aktivitetspakke 2 -  4 timer   400   
Værktøjskassen Aktivitetspakke 3 - 6 timer  600   
Aktivitetspakke 4 Inspiration / involverende foredrag 400  

Aktivitetspakke 5 Leg med Leg på 
Teamwork og Leg for sjov.      Indhent tilbud 

Foreningspakker 
Pakker  og andre skræddersyede udviklingstiltag  
til en stærk reduceret pris/ foreningspris: 

          ofte ½ pris 

Alle priseksempler er eksklusiv moms og forplejning og pr. person,  
baseret på hold af min. 20 deltagere.  

Ved færre eller væsentlig flere deltagere, indhent tilbud. 

Prisen baseres på valg af aktiviteter og antallet af nødvendige instruktører. 
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Program-design og sparring 
Ønsker du succesfulde events, møder og workshops,  

med et udbytte ud over det sædvanlige? 
Vi hjælper dig. Vi leverer en ekstra og meget erfaren hånd.  

Som en del af pakken. 

Når du overvejer at gennemføre aktiviteter hos Forum Kolding,  
så hjælper vi dig gerne u/b. Vi giver dig værdifuld sparring  
og idéer, til at designe program, planlægge, strukturere,  
gennemføre og følge op. Du sparer både tid og penge. 

Vi hjælper dig med at opnå de ønskede resultater.  
Uden mer-udgift for dig. 

 
Vi arbejder tæt sammen med dig, for at sikre optimalt udbytte. 

Vi kan bidrage i alle faser fra idé, planlægning og design  
til gennemførelse, opfølgning og eventuel effektmåling. 

Ved det indledende møde afklares formål, mål og forventninger til aktiviteten. 
Efterfølgende kan vi levere en tjekliste, et eksempel på et program og et pris-overslag 

 
Vi vil medvirke til at sikre: 

• Høj kvalitet og et stort udbytte 
• At i alle vil opleve en både sjov, inspirerende og lærerig oplevelse 
• At de aftalte mål, med aktiviteten opnås 
• Deltagerne motiveres og involveres aktivt, fra det øjeblik de inviteres  
• Formål, mål, roller, forventninger og ansvar er klart, forstået og accepteret  
• At mødets sammenhæng, i et større perspektiv, er klart for mødedeltagerne 
• Opbygning af engagement og tillid og en positiv tilgang, der giver et miljø, hvor   

 energi, kreativitet, motivation og ideer trives 
• Identificering af aktiviteter, tidsplaner, involvering og ejerskab 
• Tilgængelige værktøjer og tjekliste der kan lette processen  
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En hjælpende hånd

En gave


