
Motivation, 
mod og mening

Flere kan lykkes 
med en uddannelse og et job



Der arbejder med unge eller voksne indenfor beskæftigelsesindsatsen eller
uddannelsesområdet.
Der oplever, at jeres målgruppe kæmper med fastlåsthed i forhold til egen situation,
saboterende mønstre og/eller manglende motivation og tro på, at de kan lykkes med en
uddannelse eller et job. 
Den er for jer, der er interesseret i at få praksisanvendelig viden, konkrete idéer og
inspiration til at skabe motivation, mod og mening - hos den enkelte. 
For jer, der er dygtige til jeres arbejde, men ønsker en endnu dybere indsigt i den
menneskelig motivation - og godt ved, at vi aldrig bliver færdigudlært i at arbejde med
mennesker

Workshoppen er for jer...



På workshoppen får I:
Korte oplæg og konkrete
praksisredskaber, idéer og
inspiration til at sætte
motivationen i spil - fordi den er
afgørende, når et menneske skal
skabe positiv forandring i sit liv. 
Undervejs laver vi små øvelser
med de praksisredskaber, der
bliver serveret. Altsammen noget,
I kan tage med tilbage til jeres
praksis og bruge direkte.



Vi mennesker har det med at reproducere vores mønstre -
med afsæt i vores selvbilleder og de fortællinger, vi har om os
selv og verden. En version af; Jeg er sådan en, der ikke kan
lykkes med....kan meget vel være styrende, når et menneske har
oplevet (for mange) nederlag og fiaskoer. 
Forandring kræver mod - også selvom forandringen synes
åbenlys positiv, er der en grundlæggende frygt forbundet
med det. Og det er derfor og derfra, at modstanden opstår.
Heldigvis kan det vendes. Motivationen kan vækkes, noget
nyt kan begynde at give mening, døren til forandring åbnes.



Praktisk info

Underviser
Lene Værge er den erfarne og levende
underviser, der kommer til jer med god
energi, en dyb indsigt i den
menneskelige motivation og
empowerment tilgangen. Hun har mere
end 25 års erfaring i at arbejde med
mennesker og har de seneste 10 år holdt
oplæg, workshops, kurser for jobcentre,
uddannelsesinstitutioner, styrelser,
kommuner, virksomheder, videnscentre,
fonde mv..

Workshoppen afholdes hos jer og tilpasses jeres behov og ønsker -
dvs I kan få den i følgende 3 versioner. 2 timer / 4 timer / 6 timer. 
Grib telefonen eller skriv en mail med det samme og få planlagt
workshoppen; Motivation, mod og mening - flere kan lykkes
med en uddannelse og et job.
Kontaktinfo: 

E: lene@nordicempowerment.dk 
T: 25 21 89 35


