
Kursusmoduler: Dramapædagogisk forløb for sårbare (også kaldet ”Tab & Vind”) 

1 

 

Informationsmøde 

Interesserede foreninger samles til et fælles fyraftensmøde, hvor de introduceres til 

de overordnede elementer i Tab&Vind forløbet.  

 Hvad er det?  

 Hvad er tanken bag det?  

 Hvordan har vi, i store træk, gjort det 

 Hvad var resultaterne af det?  

Kursusholdere: Kirsten Aastrup og Line Nordentoft (eller én af dem) 

Sted: Informationsmødets placering er fleksibelt  

Tid: 2 timer inkl. pause (Kan evt. Kombineres med aftensmad) 

 

Samarbejdsworkshop – forventningsafstemning  

Hvis en forening starter Tab&Vind forløbet op i tæt samarbejde med en eller flere 

eksterne partnere, eks. en kommune, en skole, en fritids-/kulturinstitution, vil vi 

anbefale en indledende workshop hvor alle de samarbejdende partnere deltager. Her 

faciliterer vi en fælles forventningsafstemning mellem de samarbejdende partnere. 

 Hvorfor er i gået ind i samarbejdet?  

 Hvad forventer i at få ud af samarbejdet?  

 Hvad er jeres visioner for forløbet?  

 Hvilke potentielle udfordringer ser i for samarbejdet og hvordan kan de 

foregribes?  

Kursusholdere: Kirsten Aastrup og Line Nordentoft (eller én af dem) 

Sted: Ved en af samarbejdspartnerne  

Tid: 2 timer inkl. pause  
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Opstartskursus 

Foreninger der skal til at starte et Tab&Vind forløb op får et endags opstartskursus. 

Her indføres de i de dramapædagogiske rammer og redskaber der ligger bag 

forløbet. Forud for dette kursus har de ansvarlige i foreningen læst Tab&Vind 

rapporten og de er påbegyndt rekrutteringsarbejdet.  

 Hvordan er forløbet bygget op 

 Hvad er de pædagogiske rammer  

 Hvordan anvender i de dramapædagogiske redskaber  

 Introduktion til øvelser, lege og fremgangsmåder  

 Do’s and don’ts   

 Hvordan forholder i jer til børnene, forældrene og ikke mindst jeres egen rolle 

 Erfaringsudveksling og spørgsmål  

Kursusholdere: Kirsten Aastrup og Line Nordentoft (eller én af dem) 

Sted: Ude hos den aktuelle forening  

Tid: 10.00 – 17.00 inkl. middagspause og evt. eftermiddagskaffe  
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Midtvejsevaluering  

Workshop med den aktuelle forening. Formålet med dette møde er, at lave en 

’status’ på forløbet og ligeledes en sikring af, at forløbet afvikles efter de ønskede 

standarder og retningslinjer. Her vil foreningen indledningsvist fortælle om hvordan 

forløbet har kørt indtil nu. Efterfølgende vil de kunne indgå i dialog med 

kursusholderne om mulige udviklingsmuligheder/justeringer og stille spørgsmål og 

lufte eventuelle frustrationer. Det er vigtigt at huske, at hvert hold er forskelligt, så 

ønsker foreningen nye inputs til øvelser, justeringer i forløbet mm. vil dette blive 

medbragt på mødet.  

 Hvordan kører forløbet?  

 Hvad har i gjort/erfaret om holdet?  

 Hvilke lege/øvelser fungerer særligt godt/dårligt og hvorfor (respons fra børn 

og forældre)  

 Hvad er jeres ambitioner/planer for resten af forløbet 

 Spørgsmål, råd og kommentarer 

 Gennemgang af mulige justeringer, tiltag og nye øvelser  

Kursusholdere: Kirsten Aastrup og Line Nordentoft (eller én af dem) 

Sted: Ude hos den aktuelle forening  

Tid: 3 timer inkl. pause (Kan evt. holdes en hverdagsaften og kombineres med 

aftensmad)  
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Afslutning og refleksion   

Lige inden Tab&Vind forløbet er afsluttes får den aktuelle forening en afsluttende 

workshop. Formålet hermed er, at rådgive foreningen i hvordan forløbet afsluttes. 

Herudover vil vi sammen gennemgå forløbet og reflektere over hvad der fungerede 

godt, hvad der kan gøres bedre og eventuelle udviklingsmuligheder samt 

fremsigtede initiativer.  

 Hvordan runder i forløbet af med børnene, forældrene og eventuelle 

samarbejdspartnere på den bedst mulige måde.  

 Hvad har i været igennem?  

 Hvordan fungerede det?  

 Hvad fungerede godt og hvad kunne i have gjort anderledes – hvad har i lært? 

 Hvordan kommer i videre herfra?  

 Hvordan kan i, som forening, bruge denne nye viden og erfaring fremover? 

 Hvilke muligheder kan i udforske og hvordan kan i evt. arbejde videre med 

Tab&Vind?  

Kursusholdere: Kirsten Aastrup og Line Nordentoft (eller én af dem) 

Sted: Ude hos den aktuelle forening  

Tid: 3 timer inkl. pause (kan evt. holdes en hverdagsaften og kombineres med 

aftensmad) 
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Evalueringsworkshop med samarbejdspartnerne 

Hvis forløbet er blevet gennemført med en eller flere eksterne partnere, anbefaler vi 

en afsluttende workshop efter forløbets afslutning. Her henter vi op på den 

indledende forventningsafstemning mellem partnerne. Her vil vi også facilitere 

idégenerering om mulige fremsigtede samarbejder.  

 -Hvordan er forløbet gået i jeres perspektiv?  

 Hvad har i fået ud af forløbet – og hvordan harmonerer det med jeres 

indledende forventninger?  

 Hvad har fungeret godt og hvad kunne i have ønsket jer anderledes?  

 Hvilken viden tager i med videre og hvordan kan den sættes i spil hos jer?  

 Hvordan kan samarbejdet skabe værdi fremover – er der mulighed for at 

fortsætte samarbejdet?  

Kursusholdere: Kirsten Aastrup og Line Nordentoft (eller én af dem) 

Sted: Hos en af de aktuelle partnere  

Tid: 2 timer inkl. pause 

 

 


