
MultiCult  
Det sidste kursusforløb, der blev afviklet i projektet. Eksempel til 
inspiration. I perioden mellem de to første og den sidste kursusdag 
udførte deltagerne en hjemmeopgave, der var relateret til kurset. Her 
skulle de involvere kolleger. 

 

 

Torsdag den 23. februar 2017 
 
Mål for dag 1  

• Skabelse af et trygt rum 
• Øget refleksion i forhold til egen rolle i forskellige relationer 
• Kendskab til teorier om kultur  
• Værktøjer til at navigere i multikulturelle sammenhænge 

 
8.00  

• Kaffe og velkomst 
• Præsentation og forventninger til forløbet 
• Introduktion til forløbet og til projektet  

(Bodil Mygind Madsen) 
• Deltageren som medudvikler. Hvad vil det sige?  

  
9.00  

• Indsporing til temaer 
• Plancher og film 
• Multikulturelle relationer 
• Brainstorm på situationer/oplevelser – ud fra filmene og egne 

erfaringer 
• Fælles opsamling (Bitten Salomonsen) 

 
 

 
  
12.00 Frokost 
  
12.30 • Præsentation og diskussion af en fælles refleksionsramme 

”Model til udvikling af kulturel kompetence” 
(Bitten Salomonsen) 

 
 

• Præsentation, afprøvning og videreudvikling af spørgeguide, der 
skal bruges kolleger imellem.   
 

15.00 Afslutning på dagen 

 
 



MultiCult  
Det sidste kursusforløb, der blev afviklet i projektet. Eksempel til 
inspiration. I perioden mellem de to første og den sidste kursusdag 
udførte deltagerne en hjemmeopgave, der var relateret til kurset. Her 
skulle de involvere kolleger. 

 

 

 
Fredag den 24. februar 2017 
 

Mål for dag 2  
• Deltagerne bliver i stand til at observere situationer, der kan 

være kulturelt flertydige 
• Deltagerne bliver i stand til at formidle situationer fra praksis 
• Deltagerne bliver i stand til at omsætte oplevelser til film 
• Øget refleksion i forhold til egen rolle i forskellige relationer 
• Produktion af videoer 
• Filmideer til videre udvikling 

 
8.00 Kaffe  
8.30  

• Refleksion over dag 1 
• Produktion af film om: 

1. Situationer fra praksis 
2. Kollegial sparring på svære situationer ud fra 

spørgeguiden 
 

  
12.00 Frokost 
  
12.30  

• Opsamling og sparring på filmproduktioner 
• Status på spørgeguiden 
• Hvordan får vi vores resultater formidlet til kolleger? 
• Planlægning af hjemmeopgaver  
• Evaluering 

 
15.00 Afslutning på dagen 

 
 

 
Torsdag den 16. marts 2017 
 
Mål for dag 1  



MultiCult  
Det sidste kursusforløb, der blev afviklet i projektet. Eksempel til 
inspiration. I perioden mellem de to første og den sidste kursusdag 
udførte deltagerne en hjemmeopgave, der var relateret til kurset. Her 
skulle de involvere kolleger. 

 

 

Det overordnede formål med dagen er at få tilbagemeldinger 
og ideer fra deltagerne, som kan bruges i arbejdet med 
udviklingen af et MultiCult kursuskoncept og en MultiCult 
Håndbog 

 
8.00  

• Kaffe og velkomst 
• Præsentation af hjemmeopgave. Afprøvningen af 

spørgeguide og kollegernes feedback (ved deltagerne) Nye 
emner? 

• Spørgsmål og diskussion   
• Hvordan skal en spørgeguide se ud 

 
  
12.00 Frokost 
  
12.30  

• Udvikling af et MultiCult kursuskoncept 
• Opsamling og afslutning 

 
14.00 – 15.00  

Evaluering ved Frants Christensen, Tisturion 
 

 
 


