
Intro 
Du kender sikkert offerrollen fra dit arbejde med unge eller voksne. Du kender den 
adfærd, som følger med. Du har oplevet, hvordan offerrollen undertrykker og fratager 
mennesker muligheden for at udfolde deres ressourcer og potentiale. Og i sidste ende 
saboterer deres muligheder for at lykkes med en uddannelse, et job og et meningsfuldt 
arbejdsliv. Men offerrollen er netop kun en rolle. Og det er en rolle, som man kan bryde ud 
af.

Dit udbytte 
I denne eftermiddagsworkshop fokuserer vi på tre elementer i empowerment; ejerskab, 
håb og handlekompetencer. Vi arbejder med, hvordan du kan hjælpe de unge og voksne, 
som du arbejder med, til at frigøre sig fra offerrollen og frigøre deres menneskelige 
ressourcer og potentiale. Du får viden, greb og redskaber, som du kan bruge i 
virkelighedens praksis. 

Du får 
Workshoppen tager udgangspunkt i de tre elementer; ejerskab, håb og 
handlekompetencer, der er helt afgørende, når du arbejder med at frigøre mennesker fra 
offerrollen med afsæt i empowerment tilgangen. På workshoppen får du blandt andet;

✓  Praksisnære redskaber, der kan bidrage til, at flere i din målgruppe tager ejerskab og 
lykkes med en uddannelse, et job og et meningsfuldt arbejdsliv.

✓  Praksisredskaber, der kan hjælpe dig til at veksle offeradfærd til frigjorte menneskelige 
ressourcer og potentiale.

✓  Indsigt i, hvordan håbet hos den enkelte kan blive en stærk motiverende drivkraft, når 
det aktiveres.

✓  Indsigt i og viden om de psykologiske mekanismer, der gør, at offerrollen kan  
opleves som langt mere attraktiv end aktørens rolle og hvordan det kan ændres.

✓  En model, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

✓  En 4 timers workshop, hvor du får serveret viden, inspiration og konkrete 
idéer til, hvordan du gennem håb og handlekompetencer kan hjælpe flere til 
at gribe ejerskabet. 

Målgruppe 
Workshoppen er for dig, der arbejder indenfor beskæftigelsesindsatsen, 
uddannelsesområdet eller i en zone derimellem. Måske arbejder du på en erhvervsskole, 
på et jobcenter, gymnasium, FGU. Det kan også være, at du er uddannelseskonsulent 
eller uddannelseskoordinator og arbejder med elever og praktikanter indenfor social – og 
sundhedsområdet. Du behøver ikke at have viden om empowerment tilgangen i forvejen, 
da workshoppen relaterer til og tager afsæt i praksis.

Tilmelding og betaling 
Tilmeld dig workshoppen i shoppen på nordicempowerment.dk, hvis du ønsker at betale 
med mobilpay eller kort. Ønsker du at betale med EAN nummer sender du en e-mail til 
lene@noem.nu med følgende info: Dit navn og din e-mailadresse. Antal deltagere du 
ønsker at tilmelde og EAN nummer. Uanset hvordan du tilmelder dig/jer modtager du 
naturligvis en bekræftelse på tilmeldingen indenfor 24 timer.

Kontakt 
Du er altid velkommen til at kontakte Lene Værge, hvis du har spørgsmål.  
Send en mail til lene@noem.nu eller ring på 25218935.

Ejerskab, håb og handlekompetencer
WORKSHOP OM EMPOWERMENT I PRAKSIS

Tlf. +45 2521 8935 · info@nordicempowerment.dk · www.nordicempowerment.dk

Det praktiske  
Dato: Torsdag d. 8. sept. 2022 
 
Tidspunkt: Kl. 12:00 – 16:00 
 
Sted: Mit Plenum, Godthåbsvej 8A  
 Baghuset 1. sal 
 2000 Frederiksberg C 
 
 

 

 

 
 
Pris: 1.224 kr. ekskl. moms  
 pr. deltager. 
 
Forplejning:  Der serveres sandwich med  
 drikkevarer, når du kommer  
 kl. 12. I løbet af eftermiddagen  
 vil der være kage og kaffe/te. 

Underviser 
Lene Værge er underviser på  
workshoppen. Hun har beskæftiget 
sig med menneskelig motivation og 
empowerment tilgangen i mere end  
25 år. Hun faciliterer workshops, oplæg 
og laver kompetenceudviklingsforløb 
i hele landet. Lene har mere 
end 15 års erfaring fra 
beskæftigelsesindsatsen 
og uddannelsesområdet – 
ligesom hun har erfaring fra 
det sociale område. Hendes 
undervisning relaterer altid 
til praksis og du kan 
forvente en høj grad af 
praksisinvolvering.

OBS! Der optages max 24  
deltagere på workshoppen.  

Det er først til mølle-princippet.


