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’STYRKEPRØVE
– en forestilling for ledere

ældre & handicap i en kommune 

STYRKET DIALOG
 

 

 

Kort metodisk beskrivelse af forumteater:

Skuespillere viser hverdagsscener. Efter hver scene bearbe

kommer med løsninger, der ændrer handlingen. Ændringerne 

medarbejdernes egen virkelighed. 

 
 
 

www.forumteatret.dk
For information og booking kontakt Peter Frandsen på 2485 0148

Vi følger hverdagen i en kommune. Personalet

bolde i luften og gør deres bedste for at 

at få et godt liv. 

Iagttag begivenhedernes gang og hjælp 

den styrkende dialog får højeste prioritet

Din mening har og får en betydning, når det er forumtea

 

Responser fra tidligere arrangement: 

” – Stærkt at se hvordan I fangede nogle gode og relevante 

situationer 

” – I ramte den stemning, der er i hverdagen

”– Morsomt!". 

 

– Har du ideer til et arrangement? Så ring eller skriv, så kan vi sammen 

passer til din arbejdsplads. 

 

Herunder er et eksempel på et formål der matchede
 

Formål: At vise teaterscenarier som oplæg til at i tale sætte hvordan 

teamledere kan skabe og implementere den gode dialog i 

borgerforløbet.  
 

Deltagerne kommer til at: 

• Afprøve nye handlemåder direkte i scenerne, der øge

praktiske forståelse af styrket dialog. 

• Tænke i mange løsninger når de styrker et forløb med borgere

• Opleve egne og kollegaers ressourcer og iderigdom i forhold til at 

arbejde med styrket dialog.. 

 

Målgruppe: Ledere, medearbejde mv. fra kommuner og 

organisationer 

 

         FORUMTEATRET
 

’STYRKEPRØVE I KOMMUNEN
ledere og medarbejdere fra 

ældre & handicap i en kommune med temaet

STYRKET DIALOG 

Kort metodisk beskrivelse af forumteater: 

Skuespillere viser hverdagsscener. Efter hver scene bearbejdes de opståede udfordringer, hvor

der ændrer handlingen. Ændringerne i skuespillet og den medfølgende læring

www.forumteatret.dk 
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Personalet har mange 

at hjælpe borgerne til 

begivenhedernes gang og hjælp medarbejderne så 

den styrkende dialog får højeste prioritet. 

når det er forumteater! 

nogle gode og relevante 

der er i hverdagen”. 

å ring eller skriv, så kan vi sammen justere og tilpasse forestillingen

mål der matchede Skanderborg kommunes behov: 

teaterscenarier som oplæg til at i tale sætte hvordan 

den gode dialog i 

fprøve nye handlemåder direkte i scenerne, der øger deres 

ænke i mange løsninger når de styrker et forløb med borgere. 

g iderigdom i forhold til at 

medearbejde mv. fra kommuner og 

 

Om Forumteatret 

Forumteatret har eksisteret i 17 år og har i den periode blandt andet 

leveret 90 forestillinger til det tidligere Integrationsministerium.

 

Forumteatret har bidraget med arrangementer til Kommunernes 

Landsforening, Undervisningsministeriet, kommuner, Mærsk

erhvervs- og produktionsskoler m.fl.

 

Forumteatret skaber realistiske scenarier, der påvirker medarbejdere 

på en måde, så de tager stilling til og uddrager læring vedrørende 

deres arbejds- og livssituation. 

FORUMTEATRET  

I KOMMUNEN’ 
 rehabilitering, 

med temaet:  

 
 

jdes de opståede udfordringer, hvor medarbejderne 

og den medfølgende læring relateres til 

 
For information og booking kontakt Peter Frandsen på 2485 0148 

tilpasse forestillingen, så det 

og har i den periode blandt andet 

til det tidligere Integrationsministerium. 

Forumteatret har bidraget med arrangementer til Kommunernes 

Landsforening, Undervisningsministeriet, kommuner, Mærsk, 

m.fl..  

Forumteatret skaber realistiske scenarier, der påvirker medarbejdere 

på en måde, så de tager stilling til og uddrager læring vedrørende 


