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KREATIV PROCESFACILITATOR

emneuger sammen med børn og
unge og deres voksne
processer, workshops,
pædagogisk dag med
mennesker, der arbejder med
mennesker
krea-workshops med voksne
kvinder

JEG ER PÅ EN MISSSION

At facilitere kreative, skabende 
processer, hvor mennesker kan 
forbinde sig med deres 
skaberglæde. At de sår frø, vokser 
og trives med bedre relationer til sig 
selv og andre - og bedre løsninger.

Krop - hoved - sanser - hjerte
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JANNI@VILD-SKAB.DK
MOBIL 5055 3342



 trend-jæger
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Om 1 time er du uddannet



Hvad får du ud af at arbejde 
med trendkort?

Tavs viden gjort synlig
Sammen får I sat ord på det, 

I ser 
- det der er vigtigt - 

principper og værdier
- bedre løsninger -

Vejen bliver tydelig
"Når vi ved, hvad vi vil, er 

resten “bare” hårdt 
arbejde."

Anne Skare Nielsen
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Med trend-workshoppen i dag 
bidrager du til udvikling af 
facilitering i den gryende fremtid
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Gøre 
noget 

ved det! Del dit trendkort med andre - kan de se din trend?

Bagefter kan du vælge 
mellem:
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Næste gang kan du facilitere 
trend-arbejde ift. det, du står i

Du får et værktøj med hjem

Tag mig med hjem
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Hoved

Krop

Vi ser mere 

facilitering der

inddrager leg, hele 

kroppen, sanser 

og intuition Janni Ahle

X

X
janni@vild.skab.dk
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Gør sådan:

1 - 2 - 4 - skab - hæng op 
- tag billeder
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 - når du vil være 
trend-jæger



Husk at
- tage billeder
- skrive kontakter på dit balkort
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Janni Ahle
vild-skab.dk

JEG TILBYDER

Krop - hoved - sanser - hjerte
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JANNI@VILD-SKAB.DK
MOBIL 5055 3342 At tilrettelægge og facilitere jeres møder, 

workshops og konferencer kreativt og 
inddragende.
At tilrettelægge og facilitere jeres kreative 
emneuge eller -dag med jeres børn og unge.
At lære dig at facilitere jeres møder mere 
kreativt og inddragende.


