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DE SMÅ HOLD  

2022 EFTERÅR  

4 KORTE KURSER 

Hvad er kurser På De Små Hold? 

De små Hold er et undervisningstilbud til voksne med 

psykiske og sociale vanskeligheder.  

Vi tilbyder kurseri rolige og trygge rammer på et lille 

(max 6-8) hold. Måske har dine udfordringer tidligere 

afholdt dig fra at møde op på et arbejde eller 

uddannelse. Du har måske været bange for ikke at 

være god nok eller du har måske haft svært ved at 

huske eller koncentrere dig. 

Hvem kan gå på De Små hold? 

Alle voksne borgere, som bor i Holbæk kommune, kan 

benytte sig af tilbuddet gratis. Hvis du bor i en anden 

kommune, er du også velkommen til at henvende dig 

og høre om vores tilbud, men så skal der arrangeres 

betaling igennem din hjemkommune.  

For at deltage skal du selv kunne transportere dig selv. 

Varighed: 10 uger 

Holdstørrelse:  op til 6-8 deltagere. 

Sted: CSU Holbæk – seminarieparken 2 – SP17 

Hvordan kommer jeg på holdet? 

Du er velkommen til selv at henvende dig på CSU 

Holbæk eller rette henvendelse via din sagsbehandler, 

psykolog, støttekontaktperson, pårørende eller andet. 

En samtale afklarer, om du er i målgruppen for holdet, 

og om det er det rette tilbud. 

Start: Alle hold starter i uge 34 (24-25. august) 

Tilmelding og kontakt 

Kim Frandsen – Skolekonsulent  

kimf@holb.dk  

tlf. nr. 72 36 64 62 

Lauge Gravlund – IKT konsulent og ordblindeunderviser  

laugr@holb.dk 

tlf. nr. 72 36 39 57 
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1. Glaskursus - 
”Vitaminer til 
Sjælen”  

Skab dine egne unikke glasting – det 

er rene vitaminer til sjælen! 

Vi arbejder med lettilgængelige 

metoder inden for koldglas. Du har 

mulighed for at skabe dit eget 

design, skære glas, sammensætte 

og dekorere dit glasarbejde. Vi 

sammensmelter og former dit produkt i vores glasovn. 

Du behøver ikke at have forudsætninger med glas for at 

deltage på dette kursus. 

Tid: Onsdag 13.30 – 15.00 

 

2. Natur, krop og psyke – Find ro i 
naturen 

Vi tager ud og nyder naturen, hvor vi forsøger at finde roen 

igennem rolige gå ture og minfuldnessøvelser.  

Forskningen viser, at ophold i naturen påvirker vores 

nerve- og stresssystem positivt. Fysiologisk sker der en 

påvirkning af krop og hjerne mod mere ro, flere positive 

tanker, mindre rumination (tankemylder, bekymringer 

mm), lavere blodtryk mm.  

Kurset er til dig der har angst, stress, depression eller 

kronisk udmattelse. 

Formålet med forløbet er, at du får metoder og redskaber 

til at håndtere og leve med dine udfordringer og et 

fællesskab med andre, som også har udfordringer. 

Undervisningen foregår ude i naturen - Påklædning efter 

vejr og årstid. 

Tid: Onsdag 13.30 – 15.00 

 

3. Så skriv det! 

Drømmer du om at blive bedre til at skrive?      

Drømmer du om at blive bedre til at læse?                                

Ved du hvordan, din computer eller mobil kan hjælpe dig?                        

 

Vi arbejder med læse-/skriveproblemer og inddragelse af 

teknologi:  

Mobiler - Google/Android og iOS/Apple 

Google Docs med fokus på ordforslag og indtaling (tale til 

tekst). Komma, punktum osv. 

Forskellige genrer.  

Sociale medier, breve til offentlige myndigheder. 

Tid: Onsdag 13.30 – 15.00 

 

4. Bedre og sikrere med din 
mobil/tablet 

Kurset er til dig der gerne vil blive bedre til at bruge din 

mobil og de mange apps, der kan være med til at gøre dit 

liv nemmere i hverdagen – især dem det offentlige bruger. 

I undervisningen vil vi arbejde med digital sikkerhed: Hvad 

skal man være opmærksom på, når man handler på nettet 

eller får beskeder på sociale medier, som måske er fra 

svindlere? 

Vi kigger også på de mange gratis goder og apps, som kan 

bruges til at gøre livet nemmere.  

Vi arbejder blandt andet med: Mit-id, digitalt kørekort og 

sundhedskort, mobilpay, gratis tjenester igennem dit 

bibliotek (gratis film, online aviser/blade og lydbøger for 

eksempel). Vi kommer også til at gå på opdagelse i en 

verden af podcasts, der ligger gratis klar til at blive brugt af 

dig.  

Tid: Torsdag 13.30 – 15.00 

Kurser på De Små Hold 


