
kursuskalender

FORÅR 2023

CISU udvikler kurser inden for: CISU understøtter danske organisationers 
nationale og globale arbejde for en retfærdig og 
bæredygtig verden. 

Vi ønsker at støtte vores medlemsorganisationer til 
at bruge deres kræfter bedst muligt i samarbejde 
med deres partnere rundt om i verden. 

Derfor tilbyder CISU kurser og gratis rådgivning 
til vores medlemsorganisationer, heriblandt også 
onlinekurser på engelsk, hvor der opfordres til at 
I kan invitere partnere med.

D. 29.sep-1. okt inviterer CISU til 
Højskoleweekend på Askov Højskole, 
tilmeldingen er åben - Vi håber at se Jer.

     > PLANLÆGNING OG STYRING AF INDSATSER  

     > ORGANISATIONSUDVIKLING

     > ENGAGEMENT, KOMMUNIKATION OG OPLYSNING

Vi skaber rammerne for: 

     > NETVÆRK OG ERFARINGSUDVEKSLING

Og diskuterer med medlemmer om:

     > AKTUELLE TEMAER



> Fortsættes næste side

Kurser og Arrangementer Kalender Forår 2023

PLANLÆGNING OG STYRING AF INDSATSER København Aarhus Webinar

Bliv klar til at søge CCAM - Støtte til klimatilpasning 11/1 12/1

Hvordan kan vi bruge CISU? 23/2

Monitorering, Evaluering og Læring - læring fra Zimbabwe 2/3

How to write a good application to the Danish Emergency Relief Fund (DERF) 9/3

Hvordan designer man et godt civilsamfundsprojekt? (weekendkursus) 25/3-26/3

Monitorering, Evaluering og Læring 12/4 13/4

Det gode projektbesøg 19/4

Programrelevant tema 15/6 25/5

AKTUELLE TEMAER København Webinar

Lancering af de opdaterede retningslinjer for Civilsamfundspuljen 18/1

Lunch & Learning: State of Civil Society Report - Launch 3/3

How is a decolonised vocabulary in Development possible? 20/4

Partnerskabsseminar - det gode partnerskab - erfaringsudveksling 11/5

Lunch & Learning: ICNL Resources to improving the legal environment for 
civil society 12/5

ENGAGEMENT, KOMMUNIKATION OG OPLYSNING København Webinar

Oplysningseftermiddag:  Folkemødeforberedelse 11/1

Grafisk facilitering (for øvede) 19/1

Oplysningseftermiddag: Intro til CISUs oplysningspulje 22/2 - 23/3 - 3/5

Den gode ansøgning til OpEn 1/3

Oplysningseftermiddag: Ses vi på Folkemødet? 6/6



> Se tidspunkter og book kurser på arrangementer.cisu.dk

Kurser og Arrangementer Kalender Forår 2023

NETVÆRK OG ERFARINGSUDVEKSLING København Odense Webinar

Medlemsmøde: Deltagelse ved CISUs generalforsamlinger 9/1

Fagligt netværk: Civilsamfundets råderum og frihedsrettigheder 15/3

Fagligt netværk: Klima, natur og miljø 15/3

Fagligt netværk: Børn, unge og uddannelse 29/3

Fagligt netværk: Infrastruktur, by/community-udvikling 29/3

Generalforsamling i CISU 22/4

Fagligt netværk: Landbrug og fødevareproduktion 26/4

Fagligt netværk: Ligestilling og rettigheder 26/4

Fagligt netværk: Sport, kunst og kultur for udvikling 31/5

Fagligt netværk: Livelihoods, job og marked 14/6

Fagligt netværk: Sundhed 14/6

ORGANISATIONSUDVIKLING København Aarhus Webinar

Introduktion til at forebygge og håndtere sexual misconduct 1/2

Lever I op til CISUs krav til Økonomistyring? 22/2 13/3 (eng.)

God sikkerhedspraksis i vores forening 22/3

Introduktion til Fundraising 23/3

Regnskabsaflæggelse og revision 30/3

Sikkerhed på rejser - teori og praksis 29/4

Accontability og ansvarlighedsprincipper 3/5 4/5

Samarbejde med danske fonde 10/5

Managing grants from CISU 1/6

Hvordan kan Civilsamfundspuljen bruges til at søge andre midler 7/6 6/6

Økonomistyring - fra budget til rapportering af projekter (weekendkursus) TBD

Der tages forbehold for evt. løbende ændringer i programmet. 



Invitér jeres partnere med på kursus

CISU – Civilsamfund i Udvikling  Klosterport 4X, 3. sal | 8000 Aarhus C | T: 86 12 03 42 | cisu@cisu.dk
www.cisu.dk | Kontoret er åbent alle hverdage | Telefontid: Kl. 10.00-14.00

Tilmelding foregår på arrangementer.cisu.dk
Vi lægger i endnu højere grad op til at I inviterer Jeres partnere med på 
kurser, ovenfor er der et overblik over forårets onlinekurser som foregår 
på engelsk. I kan selv tilmelde partnerne som en gæst fra Jeres forening, 
eller partneren kan skrive direkte til cisu@cisu.dk, hvis de ønskes at 
tilmeldes et webinar. 
Samtidigt er I også meget velkomne til at invitere partnere med som 
gæster på Højskoleweekenden 29.sep-1.okt 2023, hvor de kan deltage 
med særlig rabat til 500 kr. Her vil indholdet foregå, så engelsktalende 
deltagere også har mulighed for at deltage.

CISU på FABO 
I foråret vil størstedelen af vores kurser og arrangementer have 
tilknyttet en læringsside på fabo.org. Fabo er et online kursussite, 
hvor I kan finde læringsmaterialer og løbende information om de 
enkelte arrangementer, on-demand kurser og underviserne. Der vil 
være mulighed for at dele egne cases, søge inspiration hos andre, samt 
deltage i forberedelse og læring gennem øvelser på læringssiderne. 

Det er gratis at oprette et login, og det vil give jer adgang til både CISUs 
materialer og kurser, og en lang række øvrige on-demand kurser. Det 
er  derfor også en god mulighed for at dele materialer og øvelser med 
medlemmer i jeres organisation som enten er nye eller ikke har kunne 
deltage på dagen for kurset. 

KURSER HVOR PARTNERE MED FORDEL KAN DELTAGE On-Demand Webinar

Lunch & Learning: State of Civil Society Report - Launch 3/3

How to write a good application to the Danish Emergency Relief Fund (DERF) 9/3

How to comply with CISU’s requirements for financial management 13/3

How is a decolonised vocabulary in Development possible? 20/4

Lunch & Learning: ICNL Resources to improving the legal environment for 
civil society 12/5

Managing Grants from CISU 1/6

What is sexual misconduct? (Fabo-course online) On-going


