Stå stærkere
fagligt og socialt

Kontakt din
studievejleder
for tilmelding

Max 12 deltagere
på hvert hold

KURSUS I
PERSONLIG
STYRKE
For elever på ungdomsuddannelse i Hillerød
2018/2019

Nye hold 3 gange
om året

Kurset er gratis

ÅBEN ANONYM
UNGERÅDGIVNING
Møllestræde 13 B
3400 Hillerød
Ring og hør mere
Anne Kamp: 72328938
akamp@hillerod.dk

Kursus i personlig styrke
Kurset i Personlig Styrke er et kursus for dig, der har lyst til at blive
klogere på dig selv og blive bedre til at håndtere de udfordringer, du
møder i hverdagen. På kurset vil du få en stor viden omkring
motivation, selvværd og kommunikation, og du vil få konkrete
værktøjer til, hvordan du kan øge dit selvværd og få øje på dine
styrker.

Har du lyst til at blive inspireret til at lave en forandring, og kan du
genkende dig selv i flere af nedenstående punkter, er kurset i
Personlig Styrke sikkert noget for dig:
 Du oplever ofte usikkerhed og nervøsitet
 Du føler dig stresset eller ked af det
 Du har mange negative tanker om dig selv
 Du har oplevet mobning
 Du har svært ved sociale fællesskaber
 Du føler dig ofte ensom
100% af eleverne fra sidste kursus anbefaler Kursus i Personlig
styrke til andre; én elev skriver i evalueringen: ”Man lærer rigtig
meget om sig selv, og så har man en hyggelig eftermiddag med
andre unge, der går med nogle af de samme tanker som én selv”.

Der afholdes 3 kurser om året med max 12 deltagere pr. kursus.
Kurset veksler mellem teoretiske oplæg og små øvelser. Vi serverer
snack & drikke og et super hyggeligt fællesskab 

Praktisk
Kurset løber over 6 kursusgange. Første kursusdag ligger på en
søndag hvor vi mødes fra kl. 10.00-15.00. De efterfølgende gange
ligger på tirsdage fra kl. 15.00-17.00 (Se oversigt bag på folderen).
Efter 3. kursusgang tilbydes alle elever en individuel samtale.

Kursets temaer er:
 Motivation, forandring & selvforståelse
 Tanker og følelser
 Vores fantastiske hjerne
 Selvværd og Styrker
 Kommunikation
 Afslutning (15.00-19.00)
Kontakt og tilmelding
Kurset afholdes af Den Åbne Anonyme Ungerådgivning i Hillerød
Kommune og varetages af Lene Christiansen (psykolog) og Anne
Kamp (socialrådgiver).

Vi benytter Ungerådgivningens lokaler i Møllestrædet 13 B, 3400
Hillerød.

Tilmelding skal ske via din studievejleder på din uddannelse. Hvis
du har spørgsmål om kurset så ring gerne til Anne Kamp tlf.nr.:
72 32 89 38

Efterårshold 2018

Vinterhold 2019

Introsamtaler: Uge 39, 40 & 41

Introsamtaler: uge 49, 50 & 51

Kursusstart:

Kursusstart:

Søndag d. 21.10.2018

kl. 10-15

Søndag d. 13.01.2019

kl. 10-15

Tirsdag d. 23.10.2018

kl. 15-17

Tirsdag d. 15.01.2019

kl. 15-17

Tirsdag d. 30.10.2018

kl. 15-17

Tirsdag d. 22.01.2019

kl. 15-17

Tirsdag d. 06.11.2018

kl. 15-17

Uge 5: Alle tilbydes individuel samtale

Uge 46: Alle tilbydes individuel

Tirsdag d. 05.02.2019

kl. 15-17

samtale

Tirsdag d. 19.02.2019

kl. 15-17
kl. 15-19

Tirsdag d. 20.11.2018

kl. 15-17

Tirsdag d. 26.02.2019

Tirsdag d. 27.11.2018

kl. 15-19

Der er ikke kursus i uge 7 (vinterferie)

Forårshold 2019
Introsamtaler: uge 10, 11 & 12
Kursusstart:
Søndag d. 25.03.2019

kl. 10-15

Tirsdag d. 26.03.2019

kl. 15-17

Tirsdag d. 02.04.2019

kl. 15-17

Uge 15: Alle tilbydes individuel
samtale
Tirsdag d. 23.04.2019

kl. 15-17

Tirsdag d. 30.04.2019

kl. 15-17

Tirsdag d. 07.05.2019

kl. 15-19

Der er ikke kursus i uge 16
(påskeferie)

