Kurstilbud høsten 2020
Trond K. Botnen
«Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty.» - Henry Ford
I høst vil jeg tilby to kurs som har vært holdt før, og som det var stor interesse for i brukerundersøkelsen før jul i
fjor. I september tilbyr jeg «Merverdi: kapasitetsbygging av partnere i sør», og i oktober «Results-Based Management: LFA, OM og ToC». Sistnevnte er en veldig rask presentasjon av de tre metodene Logical Framework
Approach, Outcome Mapping og Theory of Change.

Høstens kurstilbud blir derfor:
1.
2.

Merverdi: kapasitetsbygging av partnere i sør, 16.-17. september
Results-Based Management: LFA, OM og ToC, 14.-15. oktober

På de neste sidene finner du detaljert informasjon om de to kursene, priser, klippekort og påmelding!
Invitasjon til hvert enkelt kurs blir sendt ut 3-4 uker i forveien, men det er mulig å melde seg på allerede nå.

Trond K. Botnen

Telefon: 48 10 51 20
E-post:
trond.botnen@hushmail.com

Merverdi:
kapasitetsbygging av
partner i Sør
16.-17. september 2020
““I only wish that ordinary people had an unlimited capacity for doing harm; then they might have an unlimited power
for doing good” - Socrates.

Det blir stadig sterkere fokus på hvilken merverdi norske organisasjoner kan gi til sine partnere, og kapasitetsbygging er en viktig måte å gi merverdi på. Dette todagerskurset er et grunnkurs i kapasitetsbygging av Sørpartner. Det tar utgangspunkt i prinsipper for likverdig partnerskap, ulike typer kapasitet og ulike roller og
metoder for kapasitetsbygging. Kurset introduserer også konkrete verktøy for vurdering av eksisterende kapasitet
hos Sør-partner og resultatmåling av kapasitetsbygging.
Tilnærmingene og verktøyene som blir presentert er alle basert på deltakende metoder slik at Sør-partner er en
del av prosessen fra A til Å og bidrar aktivt til analyse, utforming av planer og måling av resultater. Kursleder
har benyttet vertktøyene i Sierra Leone og vil dele erfaringer fra den prosessen.
Kurset varer fra kl. 09-16 begge dager.
Kurset ble også holdt I 2018, og deltakerne evaluerte det til 4,43 av 5 mulige poeng. Konstruktive tilbakemeldinger fra evalueringen vil bli brukt til å forbedre kurset ytterligere.

Trond K. Botnen

Sted: TBD
Påmelding innen: 07.09
Pris: 3.400 kr

Info og påmelding:
Telefon: 48 10 51 20
E-post:
trond.botnen@hushmail.com

Results-Based
Management: LFA, OM
& TOC
14.-15. oktober 2020
“However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.” - Winston Churchill

Dette todagerskurset gir en rask innføring i tre ulike verktøy for Results-Based Management (RBM) og avslutter
med å se på hvordan de alle kan tilpasses Norads søknads– og rapporteringsformater. Logical Framework
Approach (LFA) er det mest brukte verktøyet, og det Norad baserer sine maler på. Kurset gir en rask innføring i
hovedelementene i dette, med vekt på analysene som går forut for oppbygging av LFA-matrisen (logframe). Outcome Mapping (OM) har blitt mer kjent internasjonalt de siste årene, og egner seg bedre enn LFA for programmer som fokuserer mer på advocacy og empowerment enn på service delivery. Hovedstegene i OM vil bli forklart og utprøvd. Theory of Change (ToC) er nå også en del av Norads maler (de spør om tiltakets endringsteori),
og kurset gir en innføring i bruk av ToC både på organisasjonsnivå og program-/prosjektnivå.
Siste del av kurset gir en sammenligning av styrker og svakheter for de tre verktøyene og hvordan de kan kombineres. Vi vil også se på hvordan det som kommer ut av en OM- eller ToC-prosess kan tilpasses LFA-baserte resultatrammeverk slik at krav fra Norad og andre donorer kan oppfylles.
Kurset er beregnet på begynnere som ikke har erfaring med disse metodene fra før, og som ønsker en første innføring.
Kurset varer fra kl. 09-16 begge dager.

Trond K. Botnen

Sted: TBD
Påmelding innen: 05.10
Pris: 3.400 kr

Info og påmelding:
Telefon: 48 10 51 20
E-post:
trond.botnen@hushmail.com

Priser og betingelser
Alle kursene holdes over 2 dager og koster kr. 3.400 per person. Kursdeltakelse faktureres deltakerens organisasjon etterskuddsvis med mindre man velger en klippekortordning (se under). Enkel lunsj og forfriskninger er
inkludert, kursmateriell likeså.
Alle kursene vil ble holdt sentralt i Oslo. Nøyaktig sted vil bli bestemt seinere. Kursene vil ha fra 12 til 24 deltakere. Ved færre en 12 deltakere vil det bli avlyst/utsatt, ved flere enn 24 vil det opprettes venteliste.
Påmelding er på epost til trond.botnen@hushmail.com, og forespørsel om mer informasjon kan rettes til samme
adresse eller på telefon 48 10 51 20.
Påmelding er bindende. Avmelding skjer på e-post eller telefon til kontaktperson for arrangementet. Ved avmelding mindre enn to arbeidsdager før arrangementsstart, vil jeg fakturere 50 % av deltakeravgiften. Dette gjelder
ikke ved sykdom. Ved manglende oppmøte uten at forfall meldes, må deltakeravgift betales fullt ut.
Alt kursmateriell er på engelsk for å forenkle spredning til partnere i sør. Hvis ikke annet er angitt holdes kursene
på norsk dersom alle deltakere er norsktalende, alternativt på engelsk hvis en eller flere deltakere ikke snakker
norsk.
Organisasjoner som forventer å delta på flere kurs, kan få rabatt ved å kjøpe klippekort:




Gullkort:
Sølvkort:
Bronsekort:

8 todagerskurs til 30% rabatt
5 todagerskurs til 20% rabatt
3 todagerskurs til 10% rabatt

(kr 19.040)
(kr 13.600)
(kr 9.180)

Ubrukte deler av et klippekort kan overføres fra et år til et annet. Hvis virksomheten min nedlegges vil ubrukte
deler av en pakke bli tilbakebetalt pro rata. Klippekortet kan benyttes av flere personer i samme organisasjon.

Trond K. Botnen

Telefon: 48 10 51 20
E-post:
trond.botnen@hushmail.com

