
 

 

 

 

 

Kursus for frivillige 

 

”Etik i det frivillige arbejde” 

 

Torsdag den 12. og fredag den 13. maj 2011 

 

 Frivilligcenter Fredensborg 

 

 

 

Ret til ændringer i programmet forbeholodes. 

Program for dagene 

Den 12. maj fra kl. 9.00 – 16.00 

Kl. 9.00 mødes vi til morgenmad  

Kl. 11.00 pause 

Kl. 12.30 frokost 

Kl. 14.30 pause 

Kl. 16.00 tak for i dag  

 

Den 13. maj fra kl. 9.00 – 15.00 

Kl. 9.00 til morgenkaffe 

Kl. 10.30 pause 

Kl. 12.30 frokost. 

Kl. 15.00 Tak for i dag 

 

Baunebjergvej 401 

3025 Humlebæk 

Tlf. 30 28 40 85 

E: admin@frivilligcenterfredensborg.dk 

mailto:admin@frivilligcenterfredensborg.dk


 

Etik i det frivillige arbejde 

Hvad kan du lære? 

Etik er centralt for vores tanker og handlinger, for etik handler 

om, hvad der er godt og rigtigt. Men hvilke etikker er på spil i 

det frivillige arbejde? På kurset introduceres forskellige etikker 

med henblik på at hjælpe deltagerne til at identificere og 

udfordre deres egen etik. Erfaringerne viser, at deltagerne 

ofte opnår væsentlige indsigter i både deres egen, 

organisationens og andre menneskers etiske grundlag.  

Alle mennesker har en etik, forstået som en opfattelse af, 

hvad der er moralsk godt og rigtigt. Men vi er langt fra altid 

klar over, hvilken form for etik vores opfattelser og 

beslutninger bygger på. Mange af de etiske dilemmaer og 

konflikter, vi som mennesker og organisationer står i, er reelt 

et udtryk for konflikter mellem forskellige etikker.  

Med udgangspunkt i udvalgte oplæg og øvelser trænes 

deltagerne i at anvende etik som redskab for analyser af 

hvilke grundlæggende antagelser, der ligger bag forskellige 

holdninger og meninger. På denne måde hjælper arbejdet med 

etik også til bedre at kunne forstå mange af de konflikter og 

modsatrettede synspunkter, som skal håndteres i en moderne 

organisation.  

På kurset er der et særligt fokus på etikken i det frivillige 

arbejde. Hvad er godt i det frivillige arbejde? – og hvorfor er 

det bedre end noget andet?  

 

Sådan foregår det 

Kurset er bygget op som en vekselvirkning mellem oplæg fra 

underviserne og forskellige filosofisk funderede øvelser. 

Deltagerne bliver introduceret til øvelser, der både afklarer og 

udfordrer egen og organisationens etiske grundlag, samt 

træner argumentation ud fra forskellige etiske perspektiver.  

Undervisere 

Michael Højlund Larsen er cand.polyt. og master fra DPU med 

speciale i filosofi og ledelse. Han har siden 1991 arbejdet med 

udvikling af ledelse og ledere i både private og offentlige 

virksomheder. Michael er forfatter til bogen "Praktisk filosofi 

og ledelse" (Børsens Forlag) samt medforfatter til 

”Samtalebogen” (Gyldendal).  

Thomas Ryan Jensen er cand.mag. i filosofi og kommunikation 

og har et modul i filosofisk vejledning fra DPU. Thomas har 

siden 1999 arbejdet i spændingsfeltet mellem filosofi og 

kommunikation som konsulent for en bred vifte af 

virksomheder, foreninger, institutioner og offentlige 

organisationer. Se www.ryanoghojlund.dk. 

Tilmelding til Frivilligcenter Fredensborg senest den 9. maj 

2011. Telefon 30284085 eller  

e-mail: admin@frivilligcenterfredensborg.dk 

 

Sted  Strandvejskirken, Humlebæk Strandvej 54, Humlebæk. 

 

Det er gratis at deltage i kurset, når du arbejder som 

frivillig i en forening i Fredensborg Kommune. 
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