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Uddannelserne udbydes i samarbejde med IFFD, Idan, SDU, DGI, Lokale- og anlægsfonden og HI 
Formålet med uddannelserne er:
• At få flere ledere og medarbejdere uddannet bedre, for at flere danskere derved  

kan få glæde af at kunne dyrke idræt i bedre drevne idræts- og fritidsfaciliteter.
• Sikre et udbud af et samlet kompetence- og uddannelsesforløb for ledere og medarbejdere 

på idræts- og fritidsfacilitetsområdet af høj kvalitet, der lever op til branchens ønsker og 
krav

UDDANNELSER MÅLRETTET FREMTIDENS IDRÆTS- OG 
FRITIDSFACILITETER
Idræts- og fritidsfacilitetsområdet er under hastig udvikling med nye brugergrupper og  
ønsker til nye aktiviteter. Evnen til at skabe udvikling, kommunikere, håndtere konflikter og 
samarbejde med mange forskellige aktører samt opbygge gode relationer, er afgørende for 
at kunne udvikle sig i takt med branchen. 

Fremtidens faciliteter er ikke bare en bygning, men en aktiv og  koordinerende ramme om 
foreningernes og borgernes aktiviteter. Dette stiller nye krav til udvikling af de fysiske 
rammer, men også til udvikling af nye aktiviteter og måder at organisere og lede disse på. 
Men fremfor alt stiller det krav til de ledere og medarbejdere som skal medvirke til denne  
udvikling. Idrættens Udviklingscenter tilbyder uddannelser målrettet medarbejdere og  
ledere på fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter. 

Mere overskud og effektivitet i 
hverdagen
Uddannelse i personlig 
ledelse og udvikling med 
undervisning i fokus på 
kerneopgaven og værktøjer 
til egne arbejdsrutiner. 

Baseret på akademifaget 
Organisering 5 ECTS point

Lederuddannelse efterår 2019
Målrettet medarbejdere og 
ledere på faciliteter. Med 
udgangspunkt i egen hver-
dag lærer de studerende 
om kommunikation, ledelse, 
konflikthåndtering mm. 

Baseret på akademifagene 
Service 5 ECTS og Ledelse 
i praksis 10 ECTS point

Optimering af café- og  
restaurantdrift
Målrettet medarbejdere, 
ledere og restautører i 
idræts- og fritidsbranchen 
der ønsker nye værktøjer 
til udvikling og optimering 
af caféen. 

Baseret på akademifaget 
Anvendt økonomi 5 ECTS
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