
KVINDE
DAGHØJSKOLEN

VIL DU VIDE MERE KAN DU KONTAKTE:
Anna Alken:  Holdleder og underviser Tlf: 3069 2940  Mail: aa@livskompetencer.dk

Adresse: Strandvejen 19, 2. sal. 9000 Aalborg

- Find din egen vej
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VANE 1: Vær proaktiv 
VANE 2: Begynd med slutningen 
VANE 3: Gør det første først 
VANE 4: Tænk vind/vind 
VANE 5: Søg først at forstå,  
derefter at blive forstået 
VANE 6: Skabe synergi 
VANET 7: Slib saven

7 GODE VANER MODELLEN
KILDE: Covey: 7 gode vaner s. 52
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Kvindedaghøjskolen er for kvinder i alderen 18 til 65 år, som gerne vil skabe forandring 
i deres liv, men føler sig fastlåst eller begrænset i deres nuværende situation.
Det er f.eks. kvinder, der har været sygemeldt i længere tid, pga. af enten stress, fysiske 
eller psykiske grunde og som har svært ved at se nye muligheder. Kvinder der har svært 
ved at fungere socialt, eller er i en socialt belastende situation, som de har brug for at 
få hjælp til at håndtere. 
                          
Vi arbejder med at afklare begrænsningerne og finde de værktøjer, der skal til, for at du 
kan komme videre i livet.

KURSET BESTÅR AF TRE DELE:
▫ Undervisning
▫ Individuel vejledning  hvor du kan arbejde med det, der er din personlige  
 udfordring.
▫ Praktik hvor du får lov til at prøve dig selv af i nye sammenhænge og dermed  
  se nye muligheder.

 
UNDERVISNINGEN ER DET GRUNDLÆGGENDE ELEMENT I KURSET, 
HVOR VI ARBEJDER MED:

▫ Selvindsigt: Årsager, tanker og handlemønstre der begrænser og fastholder dig.
▫ Værktøjer: Forskellige nye tanke/handlemåder der hjælper dig til at overvinde  
  begrænsningerne
▫ Træning: Nye og mere hensigtsmæssige måder at tænke og handle på som  
  giver dig det, du gerne vil have i dit liv.
▫ Praktik: Hvor du, når du er klar til det, kan prøve dig selv og dine nye færdigheder  
  af i et trygt og støttende forløb.
▫ Afklaring af din fremtidsplaner.

Alt efter dine interesser, behov og begrænsninger er der mulighed for at sammensætte 
forløbet, så det passer bedst muligt til dig.

I KOMBINATION MED FORLØBET PÅ KVINDEDAGHØJSKOLEN,  
HAR DU MULIGHED FOR:

▫ Holdtræning med instruktør
▫ Deltagelse på det socialøkonomiske projekt RETRO 
▫ FVU- forløb i dansk og matematik eller ordblindeundervisning
▫ Praktik
▫ Selvstændig træning i fitness center                                                                                                   


