Vi har fået mulighed for at tilbyde nye undervisningsmoduler i efteråret 2021 og vinteren 2022.
Undervisningen retter sig mod medarbejdere i kommunale forvaltninger, som beskæftiger sig med kystbeskyttelse,
klimatilpasning, miljø og planlægning i kystnære områder.
Du er selvfølgelig velkommen til at tilmelde dig ét eller flere moduler alt efter interesse. Der er dog en rød tråd i
forløbet, så for de fleste vil det give god mening at deltage i alle tre moduler.
Modul 1 handler om at skaffe sig indsigt i data, Modul 2 om, hvordan indsatsen kan udmøntes i konkrete initiativer
på naturens præmisser, mens Modul 3 introducerer en dynamisk metode til planlægning af kyst- og klimatilpasning.

Det praktiske

Kurserne afholdes fysisk i Lemvig som kurser af halvanden dags varighed med start torsdag morgen
kl. 10.00 og afslutning fredag kl. 12.00
Deltagelse i selve kurserne og forplejning undervejs er gratis. Torsdag aften tilbyder vi en netværksmiddag til den
absolut overkommelig pris af 250 kr. alt inklusive. For de flestes vedkommende vil der desuden være brug for
selvbetalt overnatning.
Detaljeret program for hvert kursus udsendes efter tilmelding.

August/September 2021: Modul 1 Kystplanlægger i praksis

Hold 1
Hold 2
Hold 3

26. til 27. august
2. til 3. september
9. til 10. september

Indhold
Vi ruster dig til at bruge værktøjet, Kystplanlægger, effektivt i en travl hverdag.
Med praktiske eksempler og øvelser sætter vi fokus på brug af Kystplanlægger til blandt andet:
- Vurdering af fare-/risikobilleder
- Som planlægningsredskab
- I arbejdet med kommunale fællesprojekter og sagsbehandling
- Ved borgerinddragelse
I eksempler og øvelser vil vi også inddrage og besvare spørgsmål om forvaltning i kystzonen.
Kurset indeholder desuden en ekskursion, hvor vi blandt andet kigger på forskellige tilgange til kystbeskyttelse og
udnyttelse af kystzonen generelt.
Tilmeld dig her: Tilmelding til Modul 1
https://www.conferencemanager.dk/modul1kystplanlaegger/signup

November 2021: Modul 2 Kystbeskyttelse med naturen som medspiller
(Building with Nature)
Hold 1
Hold 2
Hold 3

4. til 5. november
11. til 12. november
18. til 19. november

Indhold
Præsentation af et sæt nye guidelines til at arbejde med kystbeskyttelse, der har naturen som medspiller.
Der vil være fokus på:
- Afvejning af hensyn i kystbeskyttelsesloven
- Afkodning af kystens dynamik
- Målsætning og målopfyldelse
- Helhedsorienteret tænkning i kystbeskyttelse og klimatilpasning
- Design af kystbeskyttelse med merværdi til lokale forhold
- Samspil med øvrig lovgivning og forvaltning i kystzonen
Gennem cases og eksempler får du inspiration til at implementere tankegangen i praksis.
Tilmeld dig her: Modul 2
https://www.conferencemanager.dk/modul2buildingwnature/signup

Januar 2022: Modul 3 Dynamisk Planlægning
Hold 1
Hold 2
Hold 3

6. til 7. januar 2022
13. til 14. januar 2022
20. til 21. januar 2022

Indhold
Introduktion til dynamisk planlægning som procesredskab i arbejdet med klimatilpasning og styring af risikoen for
oversvømmelser i kommunerne.
Effektiv kommunal planlægning i en klimausikker fremtid er en udfordring.
- Modul 2 giver dig indflyvningen til en proces, som ikke i sig selv giver svarerne, men sikrer et forløb, hvor
der skabes klarhed over målene og hvor tiltagene bliver gennemtænkt og sat i relation til hinanden.
- Med eksempler og øvelser får du indblik i processens trin fra indledende forventningsafstemning til den
konkrete handleplan.
- På kursets sidste dag får du en smagsprøve på den ”praktiske” proces gennem et involverende spil, der zoomer ind
på dilemmaer og konsekvenser af til- og fravalg undervejs.
Tilmeld dig her
Modul 3
https://www.conferencemanager.dk/modul3dynamiskplanlaegning/signup

