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Lær nemt at tegne det du vil sige 

på kursus i grafisk facilitering 

Grib tuschen og find nye veje til at bruge din kreativitet. Alle kan være med! 

I får en farverig palette af tegneteknikker og redskaber, som I kan bruge til at øge 

engagementet og involvere deltagerne på foreningens møder, workshops, kurser mv. 

Det er det mest praktiske kursus I kan få - I kommer hjem fra kurset med 

jeres egne tegninger af jeres idéer, visioner, projekter og processer. 

 

Tid og sted: lørdag den 7. november 2020 kl. 9.30-16, Lokale 111 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø 
 
Tilmelding: først til mølle senest den 29. oktober 2020 på https://frivilligcenter-soroe.nemtilmeld.dk/ 
 
Forplejning: Frivilligcenter Sorø byder på morgenbrød ved ankomst, sandwich til frokost, og lidt godt  
om eftermiddagen. Det er gratis at deltage. 
 
Vedr. corona: Vi overholder naturligvis myndighedernes retningslinier for at undgå smittespredning; det 
er alle deltagere forpligtede til også at gøre: Vask hænder eller brug håndsprit, hold afstand, meld afbud 
og bliv hjemme ved symptomer på sygdom. Der er adgang til håndsprit på stedet. 

Program Underviser 

Formiddag 

- Velkomst, præsentationsrunde mv 

- Introduktion til grafisk facilitering 

- Første tegneøvelse med de 7 grundstrukturer  

- De 4 P’er: Person, Place, Process og sPeech  

- Ikoner: At tegne figurer, symboler, begreber... 

Eftermiddag 

- Tekst, bogstaver og størrelser 

- Skab effekt med farver 

- 7 skabeloner til at organisere tegninger 

- Værktøjer: tuscher, kridt, bøger, www… 

Der vil være pauser undervejs 
 

Ia Brix Ohmann er selvstændig 

rådgiver og facilitator. Hun har 

mere end 30 års erfaring med 

frivillighed og civilsamfund,  

bl.a. fra Friluftsrådet,  

Danmarks Naturfrednings-

forening og Ældre Sagen.  

Ia har læst antropologi og  

udviklingsstudier i USA og er Master i Socialt Entre-

prenørskab fra RUC. Hun er certificeret facilitator og 

arbejder meget med grafisk facilitering. Se mere på  

Ia’s virksomheds hjemmeside overlap.dk. 

https://frivilligcenter-soroe.nemtilmeld.dk/
https://overlap.dk/

