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Få et kursus ud i din forening 

Det er ganske gratis, hvis din forening er medlem af en af organisationerne bag 

Aarhus i Forening. 

I skal blot sørge for min. 12 deltagere, lokale og forplejning. Så sørger vi for 

kvalificerede undervisere og kursusmateriale. 

Kontakt os for mere info eller for at aftale et kursus.  
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Få  flere med – rekruttering og kommunikåtion 

Få nye medlemmer og frivillige - branding og kommunikation 
Hvordan får foreninger deres budskab spredt bedst muligt til alle dem, der endnu ikke er medlem? 
Og hvad er det vigtigste budskab egentlig? 
Det er en udfordring i dag at trænge igennem, når der er så mange andre spændende budskaber og muligheder. Så 
hvad skal foreningen gøre? 
 
På kurset vil vi arbejde med kernefortællingen som afsæt for branding og forskellige kommunikationsmuligheder 
rettet mod omverdenen og de målgrupper, som I ser som potentielle nye medlemmer. 
Det vil ske via: 

 Oplæg 

 Rådgivning

 Praktiske øvelser

Rekruttering – via Facebook og Instagram 

- 0rganisk indhold og annoncering 
 
Vil din forening gerne være synlig på Facebook og Instagram overfor medlemmer, forældre og potentielle 
medlemmer? Og vil I have redskaberne til at komme godt og hurtigt i gang - uden at bruge flere timer om ugen? Så 
skal du deltage i dette kursus. 
 
Facebook og Instagram er med deres brede brugermålgruppe og mange muligheder gode platforme til at fortælle 
om og invitere nye mennesker ind i foreninger og andre fællesskaber. 
Man kan komme langt med godt organisk indhold, men særligt Facebooks annonceværktøj kan også bruges til at 
tiltrække nye mennesker og fange deres interesse ved at udnytte de mange oplysninger Facebook har om sine 
brugere. 
Vi vil på denne workshop lære om, hvad godt organisk indhold er, hvordan man bruger Facebook og Instagram 
strategisk i sin branding og rekruttering samt gennemgå funktionerne i Facebooks annonceadministrator. 
 

Branding og ekstern kommunikation 
Hvordan får foreninger sit budskab spredt bedst mulig til alle dem, der endnu ikke er medlem? 
Og hvad er det vigtigste budskab egentlig? 
Det er en udfordring i dag at trænge igennem, når der er så mange andre spændende budskaber og muligheder. Så 
hvad skal foreningen gøre? 
 
På kurset vil vi arbejde med kernefortællingen som afsæt for branding og forskellige kommunikationsmuligheder 
rettet mod omverdenen og de målgrupper, som I ser som potentielle nye medlemmer. 
 
Det vil ske via: 

 Oplæg 
 Rådgivning 
 Praktiske øvelser 

 

Synlighed på sociale medier 
Opnå større synlighed på de sociale medier – få kørekort til sociale medier! 
 
Vil din forening gerne være synlig på Facebook og Instagram overfor medlemmer, forældre og potentielle 
medlemmer? Og vil I have redskaberne til at komme godt og hurtigt i gang - uden at bruge flere timer om ugen? Så 
skal du deltage i dette kursus. 
 
Vil din forening have mere ud af jeres profil på Facebook og Instagram? Vil I skabe større synlighed om jeres 
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aktiviteter og formål overfor medlemmer, forældre og potentielle medlemmer? Og vil I have input til hvordan I 
laver gode opslag, timer dem, og aktiverer folkene på den anden side af skærmen? Trickene er enkle - men effekten 
stor! Lyder det, som noget for dig? Så skal du deltage i dette kursus. 
 

Flere unge i foreningen 
Ingen tvivl om, at der sagtens kan være flere 13-20 årige medlemmer i foreningerne i Aarhus kommune. Men 
hvordan kan vi som foreninger arbejde for det? 
 
Hvordan kan foreningerne arbejde for at fastholde og tiltrække unge: 

 Hvad fortæller undersøgelser os om unge og motivationen for at være aktiv i en forening? 
 Hvorfor melder de sig ind – og ud? 
 Hvad forventer unge af aktiviteter og ledere/trænere i foreningslivet? 
 Hvad kan fremme fastholdelsen af de unge? 

 

Efter oplægget vil der være erfaringsudveksling og debat i mindre grupper 
 

Foreningsdemokrati online 
Det er svært at få medlemmerne til at debattere deres forening – hvordan den skal drives og udvikles. 
 
De kommer ikke i hobetal til generalforsamlingen eller til medlemsmøder, og bestyrelsen har svært ved at motivere 
medlemmerne til at deltage i andet end selve aktiviteten. 
Kan løsningen være at nå medlemmerne online? 
Kurset giver eksempler på, hvordan det kan lykkes i praksis. Hvordan man kan afholde en online generalforsamling 
eller kombinere online debat og en fysisk generalforsamling. 
Kom med jeres erfaring og få inspiration til at styrke foreningskulturen og involvering fra medlemmerne, så I kan nå 
at bruge det til forårets generalforsamling. 
 

Klub Frivillig – succes med rekruttering af frivillige 
”Klub Frivillig” i Skjold-Skævinge IF, har pt. 220 frivillige organiseret. Har du lyst til at vide hvordan, så få detaljeret 
svar på dette kursus. 
”Klub frivillig” fik i 2015 Kulturministeriets idrætspris og er tidligere vinder af DM i foreningsudvikling. 
 
Få inspiration til at rekruttere, organisere og fastholde frivillige i din forening! 
 

Flere frivillige – hvordan får vi flere frivillige? 
Kunne jeres forening godt bruge lidt flere frivillige hænder? Så er dette kurset, hvor I får redskaber til 

at få flere frivillige. 

 

Vi vil arbejde med følgende emner: 
 Hvad er motivationen for den frivillige indsats? 
 Hvad kræver nye frivillige af jer, og hvad kan I kræve af dem? 
 Hvordan styrkes det frivillige arbejde fremover i jeres forening? 
 Sådan får I flere med i det frivillige arbejde 

 

Kurset afvikles med en blanding af oplæg og workshops, så vi bliver konkrete på udfordringen med at 

få flere frivillige med i foreningen, og I går hjem med en handleplan, der passer til jeres forenings 

forhold og udfordringer. 

 

Den mangfoldige forening 
For at skabe plads til forskellighed og åbne foreningen for nydanske medlemmer, er det vigtigt, at arbejde bevidst 
med fastholdelse af nydanskere i foreningen sideløbende med rekrutteringsaktiviteter. Nydanske medlemmer er en 
vigtig ressource i det danske foreningsliv og kan skabe nye muligheder og være en gevinst også for jeres forening. 
 
På kurset vil vi arbejde med følgende emner: 
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- Rekruttering af nydanske medlemmer – hvorfor og hvordan? 
- Hvordan holder vi fast i nydanske medlemmer? 
- Hvordan byder vi nye medlemmer velkommen? 
- Hvordan skaber vi plads til forskellighed i vores forening? 
- Hvordan skaber vi en mangfoldig forening? 

 
Målet med kurset er, at I kommer hjem med inspiration og konkrete værktøjer til hvordan I kan arbejde videre med 
emnet i jeres forening. 
 

Flere medlemmer i foreningen 
Medlemmerne er grundpillen i enhver forenings selvforståelse, kultur og handlekraft. Netop de tre forhold skal der 
justeres på, for at få flere med.  
 
Vi vil arbejde med følgende emner: 

- Fra ung til gammel – hvad kendetegner jeres målgruppe anno 2012, og hvor forsvinder 
medlemmerne hen? 

- Hvilke behov har vi rent faktisk som forening for at vokse, og hvordan gør vi det til en fælles 
dagsorden blandt frivillige og medlemmer? 

- De gode eksempler på rekruttering, hvorfor er de en succes? 
 

Kurset afvikles med en blanding af oplæg og workshops, så vi bliver konkrete på udfordringen med at få flere 
medlemmer med i foreningen, og I går hjem med en handleplan, der passer til jeres forenings forhold og 
udfordringer. 
 

Synlighed i lokal- og nærområdet – nøglen til succes! 
For foreningerne er den lokale synlighed livsnerven - både for 

aktiviteterne, for medlemstilgangen, for sammenholdet - og for arbejdet 

med at skaffe nye frivillige. 

   
Synlighed er alt for vigtig til at være andenhåndsarbejde.  

Men hvad gør man? - og hvordan gør man? - uden at det kræver en masse 

ekstra tid. 

  
Hvordan skaber man god kontakt med den lokale ugeavis, og hvad er det, 

som journalisterne ønsker af dig?  

  
Deltager på kurset vil få en masse gode råd om ugeaviser, hjemmesider,  
PR og pressemeddelelser m.m.  

 

Kommunikation – udfordringer i Aarhus 
Hvilke kommunikative forhold skal foreningen specielt tage højde for 

bosiddende i Århus? 

 
Hvordan sikres en målrettet og opfølgende strategi for foreningens 

kommunikation?  
 

Hvordan anspores interessen effektivt hos presse og medier? Og hvordan 

håndterer man pressen?  
 

Med udgangspunkt i kursusdeltagernes behov og hverdag sættes fokus på 

kommunikation i forhold til:  
 Nationalt/regionalt/lokalt niveau 

 Sammenhæng mellem budskab, kommunikationsmiddel og modtager,  
for eksempel sammenhæng mellem målgruppe og medietype 

(hjemmeside, foreningsblad, læserbrev, pressemeddelelse osv.)  
 Strategi, formål og profil for organisationens interne og eksterne 
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kommunikation  
 Emne, vinkling, timing, sprog og ordvalg 

 

 

Økonomi og regler 

Kassererkursus 1 – grundlæggende introduktion 
Når man er ny på posten, kan kassererarbejdet virke uoverskueligt og indviklet. På forårets kassererkursus får du en 
grundlæggende introduktion til opgaverne, så du kommer godt i gang med arbejdet. 
 
På dette grundlæggende kursus for foreningskasserere vil følgende emner blive gennemgået helt fra bunden og 
suppleret med opgaver, således at også begyndere efter kurset kan ende med at blive habile kasserere: 

 Kassererens regnskabsmæssige opgaver 
 Årsregnskabet med fokus på Resultatopgørelse og Balance. 
 Kontoplanen 
 Bilagsadministration 
 Det dobbelte bogholderi 

 Årsregnskabets opstilling, så det er til at forstå

Bemærk også Kassererkursus2, som er et opfølgende kursus med fokus på emner som: Årsregnskabets afslutning, 
afskrivning på inventar mv., periodisering, regnskabsrapportering, klargøring til revision og generalforsamling, samt 
budgetter og budgetrapportering. På kurset ”Kom godt i gang” gennemgås kommunens tilskudsblanketter og andre 
kommunale krav grundigt. Der er også mulighed for at komme på revisionskursus. 
 

Kassererkursus 2 – årsafslutning og budgetter 
Når foreningsåret lakker mod enden, betyder det ekstra opgaver for foreningens kasserer. På kurset lærer du blandt 
andet at afslutte årsregnskabet og at lægge budget for det kommende år. 
 
Vi arbejder med de ting, som er relevante for årsregnskabets afslutning:  

 Årsregnskabets afslutning  
 Afskrivning på inventar og andre større hjælpemidler 
 Restancer og Tab 
 Periodisering 
 Regnskabsrapportering 
 Klargøring til revision og generalforsamling 
 Budgetter og budget-rapportering 

 

Bemærk at kommunens tilskudsblanketter og andre kommunale krav gennemgås grundigt på kurset ”Kom godt i 
gang” for nye foreninger i Aarhus Kommune, ligesom der er et selvstændigt kursus om revision. 
 

Revisionskursus – kendskab til opgaver og ansvar 
Kursets formål er at øge kendskabet til og forståelse for de enkelte parters opgaver og ansvar (bestyrelse, kasserer 
og revisor). 
 
På mødet gennemgås Folkeoplysningsloven med udgangspunkt i det kommunale regelsæt. 
Gennemgang af krav og ansvar for henholdsvis foreningens bestyrelser, kasserer og revisorer – med udgangspunkt i 
det kommunale regelsæt f. eks.: 

 Hvordan sikrer jeg som valgt foreningsrevisor, at de regnskaber og skemaer jeg skriver under 

er rigtige? 
 Hvorfor skal kommunen have de oplysninger de beder om?  
 Hvad hæfter jeg som bestyrelsesmedlem for? 
 Hvorfor skal foreningen have en revisor – er det for kommunens skyld eller er det for 

medlemmernes skyld? 
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Derudover gennemgang af regnskabs- og revisionsbestemmelserne herunder revisionsmetoder, rapportering og 
dokumentation. Desuden kassationsregler (arkivregler) samt formalia-krav til foreningen herunder CVR-nr., digital 
postkasse og Nemkonto. 
 

Aktivitetsstøtte og lokaletilskud 
Gennemgang af de krav der er til ansøgning om aktivitetsstøtte og for afregning af lokaletilskud. 
 
På kurset vil deltagerne blive introduceret til indberetning via Foreningsportalen og der vil være en gennemgang af 
Foreningsportalen. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål. 
 

Fundraising – skaf midler til aktiviteter, udvikling og faciliteter 
Ønsker du i foreningen at søge økonomiske midler til f.eks. nye aktiviteter eller projektudvikling? 
 
På kurset vil du blive introduceret til de mange spændende støtteordninger, der findes. Derudover vil du få 
konkrete ideer til formulering og præsentation af din ansøgning, opstilling af budget og finansieringsplaner samt 
andre brugbare tips. Undervisningsformen veksler mellem foredrag og gruppearbejde omkring konkrete ideer til 
projekter. 

 Hvordan får man succes med fundraising?

 Hvordan udformes og præsenteres den gode ansøgning? 

Flere penge til foreningen – inspiration og muligheder for pengeskabende 
aktiviteter og tiltag 
- inspiration til indtægtsgivende aktiviteter, hvordan gør man og hvad er reglerne? 
 
Foreninger har mange muligheder for at få flere penge til foreningen, og samtidigt styrke fællesskabet og 
aktiviteterne i foreningen. Fundraising har som regel fokus på at søge midler ved fonde og puljer, men der er mange 
andre muligheder, for at få flere midler. På kurset får du inspiration til indtægtsgivende aktiviteter, både store og 
små, kort- og langsigtede. 
 
Hvilke muligheder og ideer findes til pengeskabende aktiviteter ud over fonde og puljer? På kurset får deltagerne 
indsigt i: 

 Konkrete ideer og gode erfaringer fra andre foreningers pengeskabende aktiviteter! 
 Er der særlige skatte- og momsforhold foreningen skal være opmærksom på? 
 Hvordan aktiveres foreningens netværk og medlemmer bedst? 
 Hvordan stiftes en støtteforening og hvad er reglerne? 
 Kan bidragydere og sponsorer trække noget fra i skat eller få noget andet til gengæld? 

Med udgangspunkt i ovenstående præsenteres tankerne bag og konkrete muligheder for: 
 Lotterier, salg af klubhæfte, julekalendere og lign. 
 Salg af ”mursten” ifm. bygge- og anlægsprojekter. 
 Crowd-funding og crowd-lending. 
 Sponsorater og støtteaftaler med lokale erhversdrivende a la OK-benzin. 
 Events, koncerter og foredrag 
 Støtteløb, tjen pr. kilometer – personlige sponsorater. 
 Salg af fyrværkeri, loppemarked og lign. 
 Fokuspunkter til optimering af nuværende økonomi 
 Indirekte fundraising til støtteværdige formål 

 

Kom godt i gang, som folkeoplysende forening i Aarhus Kommune 
Opstartsmøder for nye bestyrelsesmedlemmer omkring hvilke tilskudsmuligheder der er i Aarhus Kommune – og 
hvilket ansvar og forpligtelser der følger med i at blive valgt til bestyrelsesarbejde. 
Vi tager udgangspunkt i de forpligtelser der hører til at være en godkendt forening i Aarhus Kommune. 
 
På mødet orienteres der om forenings pligter, som f.eks. overholdelse af: 

 Foreningens vedtægter 
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 Erklæring vedr. børneattest 
 Digital post 
 Foreningens regnskab / tilskudsregnskab 
 Medlemslister 
 Foreningsportalen 
 Afbooking af lokaler 
 Frister vedr. aktivitetsstøtte 
 Lokaletilskud

 

Persondataforordningen 
Har jeres forening styr på reglerne/loven: Har I en opdateret og præcis privatlivspolitik, opfylder I 
fortegnelsespligten og har I databehandleraftalerne på plads? 

 Kom og få et tjek af jeres privatlivspolitik: få den skærpet, ændret eller udarbejdet, hvis I 

endnu ikke har fået det gjort. 

Vi gør status på persondataforordningen og de erfaringer, man har haft i foreningsverdenen. 

 

Den lovlige forening – skat/moms, børneattester og meget mere…. 
Der findes ingen lov, der regulerer hvordan en forening skal organiseres og hvordan vedtægter skal se ud, men 
bestyrelsen og medlemmerne skal selvfølgelig holde loven og tage ansvaret for økonomien og de aktiviteter, de 
udøver i foreningen. 

 
Vi vil gennemgå: 

 Skatte- og momsregler 
 Gaveordning og andre indsamlinger 
 Lotteri- og tivoliregler 
 Økonomisk ansvar 
 Lovpligtige forsikringer 
 KODA-regler 
 Persondataforordning 
 Børneattester 

 Samværspolitik og andre juridiske regler 

Sponsorater og erhverssamarbejde – hvordan? 
Kurset henvender sig til frivillige (eller ansatte) i foreninger, som ønsker viden, inspiration og 
praktiske værktøjer til at komme godt i gang med at erhvervssamarbejde og sponsorater. 

Vi vil på kurset beskæftige os med: 

 Hvordan virksomheder tænker 

 Hvordan din forening passer ind 

 Hvor foreningsliv og virksomhed mødes 

 Typiske sponsorater og samarbejdsformer 

 Deltagernes egne projekter og ideer 

 

Kurset vil bestå af oplæg, dialog og konkrete øvelser, hvor deltagernes egne projekter og udfordringer 

bringes i spil. Kurset er praktisk orienteret i både opbygning og indhold, og henvender sig især til de 

som ønsker større forståelse for hvordan private virksomheder arbejder. 

 

Foreningsjura 
På kurset kommer vi omkring: 

 Den juridiske defination af begrebet ”en forening” og dens forskellige aktører. Medlemmer, 

bestyrelse, generalforsamling mv. 

 De forskellige slags ansvar. Hvem risikere at ”skulle til lommerne”, hvis noget går galt, og 3. 

mand kræver erstatning af foreningen eller bestyrelsen? 

 Forsikringsforhold for foreninger. Hvilke forsikringer er lovpligtige, og hvilke forsikringer bør en 

forening som minimum sørge for at tegne? 
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 Skattemæssige forhold for forening. Skal en forening betale skat af sit overskud? Og hvordan 

er reglerne, når den udbetaler løn og/ eller skattefri godtgørelser til personer, der 

arbejder/virker for foreningen? 

 Hvornår skal en forening momsregistreres 

Har foreningen konkrete emner, kan disse også taget op. 

 

Ny forening – sådan kommer I i gang med jeres aktiviteter 

Der er nogle gange langt fra idé til aktivitet. Som nystartet forening kan det være svært at hitte rede i, hvad man 
skal gøre og i hvilken rækkefølge. For mange frivillige er rollerne og opgaverne nye, og derfor vil vi gerne guide jer 
igennem de første måneder i jeres forenings historie.  
 
På kurset vil vi arbejde med følgende emner: 

- Hvordan organiserer vi os som frivillige i foreningen? 
- Hvad vil vi lave – og hvem gør hvad? 
- Hvor finder vi lokaler? 
- Hvordan kommunikerer vi med vores medlemmer? 
- Hvordan kommunikere vi internt i foreningen – og eksternt? 
- Hvem kan hjælpe os videre – når vi støder på udfordringer? 

 
Målet for kurset er, at I går hjem med en step by step guide til, hvordan I kommer i gang med jeres første 
aktiviteter. 

 
 

Administråtive systemer og gode værktøjer 

Grafisk facilitering - introduktion 
Er I trætte af møder og kurser hvor ord og begreber flyver rundt i lokalet og aldrig bliver visuelle? Har I udfordringer 
med at gøre komplekse budskaber enkle, skabe fælles overblik og effektivitet? 
Så er grafisk facilitering måske noget for jer… 
 
Grafisk facilitering er kunsten af lede møder og workshops ved hjælp af visuelle værktøjer og grafiske skabeloner, 
der gør komplekse emner forståelige og skaber engagement og fælles ejerskab omkring budskaber og 
problemstillinger.  
På introkurset får deltagerne indsigt i: 

 Introduktion til den grafiske metode og tankegang 
 Inspiration til at arbejde videre med grafisk facilitering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videokursus for iPhone – til Facebook og YouTube 
Ingen tvivl om, at video på hjemmeside og Facebook virker godt som kommunikation til medlemmer og omverdenen 
– specielt hvis videoen er skarp og har kvalitet. 
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På kurset bliver du klædt på til at bruge video som et stærkt kommunikationsværktøj i din forening. 
 
Du bliver inspireret til at finde nye måder at bruge video på i det daglige arbejde, samt får lavpraktisk viden om de 
faktorer, der kan medvirke til et mere professionelt resultat. Dette omfatter: 

 Forberedelse 
 Optagelse 
 Redigering 
 Onlinepublicering 

 Oplæg og praktiske øvelser 

Medbring iPhone, oplader og evt. computer 
 

Foreningens administrative systemer 
Ønsker din klub eller forening at afsøge hvilke muligheder der er for et gøre administrationen lettere, så deltag i 
dette kursus. 
 
Vi sætter fokus på, hvordan det stigende krav til digitalisering og afrapportering kan vendes fra at være en 
udfordring til en mulighed for klubber og foreninger. Folkene bag forskellige it-produkter vil hver især forklare og 
vise hvordan deres produkt kan hjælpe foreningen eller klubben med administrationen.  
Med de rigtige værktøjer, der passer til jeres klub/forening, kan medlemsadministration og regnskabsaflægning mv. 
blive lettere således at klubben/foreningen kan frigøre tid til kerneopgaven.  
Der vil bl.a. være fokus på hvordan systemerne kan hjælpe i forhold til:  

 Indmeldelse/medlemsregistrering 
 Kontingentopkrævning 
 Bogføring og regnskab 
 Kommunikation 
 Registrering af aktiviteter 
 Tilmelding til aktiviteter/events mv.  

 

Online redskaber og funktioner – foreningens interne drift, planlægning og IT 
Moderne bestyrelses- og foreningsarbejde kan håndteres effektivt online og sikre en god opsætning til brug for 
foreningens interne kommunikation. Internettets gratis tjenester kan interagere både med hinanden og med 
foreningens hjemmeside. 
 
Kurset indeholder en gennemgang af gratis værktøjer og funktioner som er tilgængelige uanset øvrige systemer 
F.ks. stiller Google gratis en række værktøjer til rådighed online. Disse kan anvendes som fælles kommunikations- 
og styreværktøjer for foreningens trænere, hold, grupper, bestyrelse, 
udvalg, mv.:  

 Forum og grupper 
 Fælles dokumenter og online drev 
 Bestyrelses- og Aktivitetskalender 
 Tilmelding og betaling 
 Fælles erindring: Historiefortælling og billedgalleri 

 
 
 
 
 
 
Med udgangspunkt i ovenstående præsenteres gode metoder og forretningsgange for kommunikation iht: 

 Bestyrelsens arbejde, møder og aktiviteter. 
 Gør noget indhold tilgængeligt for foreningens medlemmer, og andet ikke. 
 Foreningens ledere og medlemmer kan gives mulighed for at tilføje indhold, debattere, tilmelde 

sig, tilbyde aktiviteter etc. 
 Håndtering af forskellige brugerniveauer og rettigheder. 

 

https://picasaweb.google.com/
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Foreningens hjemmeside – Wordpress1 

- ny eller omlægning af hjemmeside 
 
Kurset er målrettet foreninger som står overfor at skulle etablere en ny hjemmeside eller omlægge til Wordpress. Og 
andre som vil vide mere om muligheder og begrænsninger ved Wordpress. Er du udelukkende interesseret i 
Wordpress’ administratorpanel, så se Wordpress2-kurset. 
 
Kurset kredser om følgende: 

 Hvilket designtema skal vi vælge? 
 Hvorfor Wordpress? 
 De første skridt mod ny hjemmeside i Wordpress – hvordan? 

Oplægget forholder sig til følgende: 
 Design – grafik, farver, teksttyper mv. 
 Opstilling – elementers indbyrdes placering, størrelse, blikfang og betydning heraf 
 Brugervenlighed – links, faner, menuer - logik og brugerens arbejdsgang 

 

Foreningens hjemmeside – Wordpress2 

- administratorfunktioner og udvidede muligheder 
 
Få råd og vejledning til din foreningshjemmeside og back-end bygget på Wordpress. 
 
Foreningshjemmesider med cms-system og back-end i Wordpress. 

 Administratorfunktioner i Wordpress 
 Back-end – opbygning og funktioner 
 Avancerede funktioner og udvidelsesmuligheder 

 

Foreningens hjemmeside – Facebook 

- indlejring og anvendelse af Facebook 
 
Kurset kredser om følgende: 

 Hvorfor anvende Facebook som supplement til hjemmeside? 
 Hvad kan foreningen og din gruppe bruge Facebook til? 
 Hvordan får man Facebook og hjemmeside til at arbejde sammen? 

 

Kurset indeholder oplæg og praktisk gennemgang af: 
 Optimering af hjemmesiden til Facebook 
 Integration (indlejring) af Facebook på hjemmesiden 

 Facebooksider og grupper - opsætning, muligheder og begrænsninger

 Administratorfunktioner på Facebook

 

Foreningens hjemmeside – Design, opstilling og brugervenlighed 
Kurset er målrettet foreninger med eksisterende hjemmesider, men der vil også være vigtig inspiration og viden for 
de foreninger som står overfor at skulle etablere en hjemmeside. 
 
Oplægget indeholder følgende: 

 Design – grafik, farver, teksttyper mv. 
 Opstilling – elementers indbyrdes placering, størrelse, blikfang og betydning heraf 
 Brugervenlighed – links, faner, menuer - logik og brugerens arbejdsgang 

 
Undervisningen er både praktisk og teoretisk orienteret. Således vil nogle af deltagerforeningernes hjemmesider 
blive anvendt som eksempler, og der vil være mulighed for at arbejde med emner fra oplægget. 
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Foreningens hjemmeside – workshop i CMS og back-end 
Workshop i Joomla og Wordpress - din forenings cms-system og backend 
 
Workshops hvor du kan få råd og vejledning til din forenings cms-system og back-end baseret på enten Joomla eller 
Wordpress. 
Kurset indeholder desuden et kort oplæg og praktisk gennemgang af Joomla og Wordpress som overordnet cms-
system. 
 

Digitale styringsværktøjer – udfordringer bliver til muligheder 
Det stigende krav om digitalisering fra både myndigheder og landsorganisationer giver en række udfordringer for 
foreninger og klubber. På denne aften lader vi derfor folkene bag Groupcare, Holdsport.dk, Conventus og Klubmodul 
præsenterer deres produkter. Yderligere vil der blive introduceret til gratis projektstyringsværktøjer som Trello og 
Google. 
 
Vi sætter fokus på, hvordan det stigende krav om digitalisering kan vendes fra at være en udfordring til en mulighed 
for klubber og foreninger. Folkene bag de forskellige produkter vil hver især forklare og vise hvordan de digitalt og 
online giver klubber og foreninger redskaber, der gør udfordringer til muligheder. 
Med de rigtige værktøjer, der passer til jeres klub/forening, kan medlemsregistrering, planlægning og projektstyring 
blive lettere og udvikle sig til en strategisk styrke. 

 

Facebook – foreningens interne og eksterne kommunikationsplatform 
Vil din forening gerne være bedre til at bruge Facebook til både intern og ekstern kommunikation? Eller vil du bare 
gerne kende mulighederne? 
Så er dette kursus lige for dig… 
 
Vi lærer, får viden om og hjælp til: 

 Hvordan oprettes en Facebookprofil? –også den mere anonyme… 
 Hvordan får foreningens medlemmer, instruktører og ledere adgang til den relevante 

information? 
 Hvordan holdes noget kommunikation internt, f.eks i udvalg eller bestyrelse OG noget andet 

eksternt? 

 

Kurset indeholder oplæg og praktisk gennemgang af: 
 Forskel og anvendelse af Facebook - Profil, Gruppe og Side 
 Administrator – hvem og hvad 
 DIN profil – indstillinger, mere eller mindre skjulte oplysninger 
 Facebook Messenger (beskeder) – en god måde at kommunikere privat i mindre grupper 

 

 

Den levende hjemmeside 
Kurset kredser om følgende påstande: 

Foreningens hjemmeside er primært til for foreningens medlemmer. 

Foreningens hjemmeside gøres mest levende og interessant når foreningens medlemmer gives 

mulighed for at tilføje indhold, debattere, tilmelde sig, tilbyde aktiviteter etc. på hjemmesiden. 

Således vil hjemmesiden gennemgå daglige opdateringer med nyt indhold og væsentlig 

kommunikation. 

Foreningens hjemmeside er mest interessant for eksterne brugere hvis ovenstående er gældende, 

fordi det viser foreningens aktive hverdag. 

Foreningens hjemmeside er et væsentligt redskab til at engagere medlemmer i foreningens aktiviteter 

og tiltrække nye medlemmer. 

Kurset indeholder diskussion og gennemgang af: 

Hvilke systemer er til rådighed og hvordan kommer I, i gang med at bruge dem. 
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Forums, blogs og sociale medier, Aktivitetskalender, Tilmelding og betaling, Fælles erindring: 

Historiefortælling og billedgalleri 

 
 

Det gode foreningsmiljø, foreningsudvikling og personlige kompetencer 

Livreddende førstehjælp 

Førstehjælpskursus - livreddende førstehjælp inkl. hjertestarter 
 
Der kan opstå mange situationer i det frivillige foreningsliv, hvor det er gavnligt og til stor hjælp for den 
tilskadekomne, at andre kan førstehjælp. Kan du? 
 
Følgende vil blive gennemgået og trænet: 

 Førstehjælpens 4 hovedpunkter 
 Overlevelseskæden 
 Hjerte-Lunge-Redning 
 Stands ulykken og sørg den fysiske sikkerhed 
 Kontrol af bevidsthed 
 Råb på hjælp 
 Frie Luftveje 
 Kontrol af åndedræt 
 Alarmering 
 Hjertemassage, Kunstigt åndedræt 
 Brug af hjertestarter

 

Fra Idé til handling – projektudvikling 
Står I med en idé til et projekt, en event eller vil I bare gerne kvalificere noget af det I allerede arbejder med, så er 
dette kurset for jer. 
 
Kom på kursus med en idé, som du gerne vil gøre til virkelighed, så får du nogle redskaber, som du kommer i gang 
med at bruge på kurset. 
Du vil arbejde konkret med din idé og få værktøjer til følgende: 

 Konkretisere idéen og opsætte mål for, hvornår idéen er en succes 
 Interessenter - hvem har betydning for at gøre idéen til virkelighed, og hvordan håndteres de 
 Kommunikationsplan 
 Udarbejde en plan for at komme fra idé til virkelighed 
 Evaluering - en overvejelse værd helt fra start 

 

Foreningens ABC – hoved og hale i bestyrelsesarbejdet 
Foreningens bestyrelse skal samle mange tråde og for en flok splinternye bestyrelsesmedlemmer kan det være 
vanskeligt at finde hoved og hale i. Kom og få svar på, hvad der er vigtigst og hvordan I kommer godt i gang. 
 
På kurset kommer vi omkring foreningens styring, bestyrelsens rolle, kompetencer og det daglige arbejde, men vi 
snakker også love og regler for foreningerne, tilskudsmuligheder og bestyrelsens ansvar. 

 

Overlevering og generationsskifte – få styr på… 
Hvordan sikrer man at viden forbliver i foreningen og at ingen opgaver tabes på gulvet når generationer udskiftes i 
bestyrelser? Hvordan giver man en bestyrelsespost videre på en optimal måde? Hvordan sikrer man, at der er nogen 
til at tage over, når andre smutter? 
 
I en tid, hvor der er kamp om frivilliges tid og ressourcer, kan det være svært at rekruttere i baglandet til 
bestyrelses- og ansvarsposter. På kurset arbejder vi med, hvordan man kan sikre en glidende overlevering og at den 
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næste generation er klar til opgaven, når den første trækker sig.  
Vi kommer til at arbejde med: 

 Strategier for rekruttering

 At gå fra vaner til skriftlige rutiner 

Bestyrelsen som team – det gode og effektive samarbejde 
Hvordan sikrer I, at alle i udvalget/bestyrelsen har de opgaver og ansvarsområder, de synes er sjove, 

inspirerende og udviklende? 

Få overblik over hvilke personlige kompetencer, der er tilstede i jeres udvalg/bestyrelse og hvordan 

opgaver fordeles mest hensigtsmæssigt, således at alle oplever det er motiverende og udviklende at 

sidde i udvalget. 

Hvordan fastholder I glæden i bestyrelsesarbejdet, så I både er effektive og bibeholder inspirationen 

ved frivilligt arbejde? 

Kurset vil indeholde oplæg om og arbejde med: 

- Struktur og organisering 

- Ledelse 

- Holdninger, sprog og kultur 

- Effektiv mødekultur 

 

Kurset vil byde på  

- Personality poker, som giver indblik i hvilke persontyper I er i bestyrelsen, hvordan de 

motiveres og hvordan de foretrækker at arbejde.  

- Opgavebeskrivelser og årshjul 

- Forskellige organisations- og arbejdsformer 

 

Åhh nej, møde igen - vejen til gode og effektive møder 

Ønsker I at stille skarpt på og udvikle jeres møder? 

At sidde bænket rundt om et bord og tale på skift med håndspræking, ordstyrer, referent osv., er ikke 

altid den bedste måde at komme igennem en dagsorden. Nogle gange fordrer opgaverne i et udvalg 

at man tager et helt andet perspektiv, ryster posen og tænker ud af boksen. Vil man nye steder hen, 

må men gå ad nye veje! 

 

 

Konflikthåndtering 
Formålet med kurset er: 

• Deltagerne får en basis forståelse for konfliktløsning, og dermed en bedre forståelse for konflikter 

som en del af hverdagen i foreningslivet. 

• Deltagerne bliver motiverede til at kontakte projektets konfliktrådgivning når der er konflikter, der 

hæmmer foreningens arbejde eller virke. 

Kurset vil sigte mod, at foreningen begynder arbejdet med at udvikle en konflikthåndterende kultur i 

foreningen: 

• Deltagerne introduceres til konfliktforståelse og konflikters dynamik. 

• Deltagerne arbejder med anerkendelse, kommunikation og samarbejde relateret til 

konflikthåndtering. 

• Konflikthåndtering i praksis gennem træning ud fra egne cases. 
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Relationer i foreningen - samværspolitik 
Hvilket ansvar har vi for samværet i vores forening?  
 

Har I i jeres forening en klar og fælles holdning til måden I er sammen på 

leder og træner imellem, træner og aktiv imellem, leder og træner og 

forældre imellem? 

 

En samværspolitik beskriver, hvilke rammer foreningen ønsker at sætte for 

måden at være sammen på. Politikken er en god intern huskeliste – hvordan 

I gerne vil gøre tingene –, og giver eksternt til potentielle nye medlemmer 

et billede af, hvordan I arbejder med det at være en folkeoplysende 

forening. 

 

Kurset vil indeholde mindre oplæg, der bliver sat fokus på vigtigheden af at 

have en fælles samværspolitik og der lægges op til debat og sættes tid af til  
at arbejde med jeres forening. Det optimale er, hvis I deltager minimum to  
fra samme forening. 

 

En samværspolitik kan blandt andet indeholde beskrivelser af:  
 Krav om indhentelse af børneattester – hvordan griber foreningen 

det an?  
 Omgangstonen i foreningen 

 Pleje af frivillige kræfter – hvordan plejer foreningen sine frivillige? 

 

Ung til ung – den unge leder i foreningen 
 Inspiration til god kommunikation og personlig gennemslagskraft 

 Inspiration til enkel projektledelse fra idé til implementering  

 Præsentation af praktiske ledelsesværktøjer som visualisering og coaching  

 

Som ung træner eller leder er du en vigtig brik i arbejdet for, at børn og unge i Aarhus Kommune har 

et godt tilbud i deres fritid. På dette intense kursus vil du bl.a. få inspiration til at komme igennem 

med dit budskab, og finde ud af hvordan du får folk med på dine ideer og får dem gennemført. Du vil 

også finde ud af, hvad der skal til for at få flere børn og unge med i foreningslivet. Kurset tager 

udgangspunkt i samfundets trends ift. unge i foreningslivet såvel som i deltagernes egne udfordringer 

i det daglige foreningsarbejde. Undervisningsformen vil være en blanding af gruppearbejde og oplæg.  

 

Ungdomskultur i foreningen 
Ungdomskultur, alkohol og rusmidler 

 

Denne aften byder på oplæg og debat om ungdomskultur og foreningsliv,  
om brugen af alkohol og rusmidler. Der lægges op til en dialog om det gode 

ungdomsliv og en aktiv foreningskultur og foreningernes eventuelle 

betydning for brug af alkohol og rusmidler.  
 

Kurset vil byde på faktuelle informationer om alkoholkultur, alkohol og 

rusmidler. 

  
Debat om foreningernes holdning til alkohol … skal foreningerne 

overhovedet have en holdning til brugen af rusmidler? 

 

Generalforsamlingen – sådan får I medlemmerne til at strømme til  
I de fleste foreninger kommer medlemmerne ikke i hobetal til generalforsamlingen, og 

bestyrelsen har svært ved at motivere medlemmerne til at deltage i andet end selve aktiviteten.  

Men sådan er det ikke i alle foreninger. 

Nogle foreninger er begyndt at bruge generalforsamlingen som et reelt medlemsmøde, hvor man 

i fællesskab evaluerer det forgangne forenings-år og lægger linjen for hvad, der skal ske 

fremadrettet og hvem der skal stå i spidsen for gennemførelsen af de gode tiltag. Og de får folk 
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til at møde frem! 

 

Hvilke tiltag skal der gøres for at omskabe generalforsamlingen fra at være en formalitet til at 

være et reelt møde mellem medlemmerne? 

Kom med jeres erfaring og få samtidig inspiration til at styrke foreningskulturen og involveringen 

fra medlemmerne, så I kan nå at få succes på forårets generalforsamling. 

 

Boost trivslen for børn med særlige behov 
Børn med særlige behov kan være mange – den udad-reagerende dreng, den stille pige, barnet 

hvis forældre lige er blevet skilt, drengen med en autismediagnose. Men hvordan støtter du dem 

bedst, så de inkluderes i fællesskabet på dit hold eller i din gruppe? 

 

Kurset har fokus på at gøre det så praksisnært som muligt, så det bliver let at overføre til 

undervisningen med børnene på dit hold. 

På kurset får du: 

1. Inspiration og redskaber til at skabe et inkluderende miljø, som er gavnligt for alle børn 

2. Idéer til hvordan du kan tilrettelægge din træning / dine aktiviteter, så der tages hensyn til 

børnenes forskellige forudsætninger 

3. Indblik i hvordan verden kan se ud for børn med særlige behov – diagnose eller ej 

4. Inspiration og redskaber, som man kan gå hjem og bruge uden den store planlægning og 

forberedelse 

 

Kurset er for alle instruktører/trænere/ledere fra forskellige foreninger. 

Vi arbejder med lege som eksempler, hvor man kan tydeliggøre tilpasninger og organisering. 

 

Skab god trivsel i foreningen – lær at booste trivslen for børn og unge 

Mange foreninger oplever ofte at skulle rumme meget forskellige børn. Det er ikke nødvendigvis 

nogen nem opgave. 

Trænere og instruktører kan føle, at de ikke er klædt ordentligt på til at håndtere 

forskellighederne, og børnene oplever, at de ikke er en del af fællesskabet.  

 

Kom problemet til livs: Ta’ med på kursus 

Med et Boost trivslen-kursus får du inspiration og redskaber til at skabe et inkluderende 

undervisningsmiljø i din træning, som er gavnlig for alle børn på holdet. 

Du får konkret viden om børn med særlige behov og går hjem med idéer og redskaber til at 

imødekomme børnene på dit hold. 

Kurset varer 3 timer, hvor vi blandt andet arbejder med: 

– Det inkluderende idrætsmiljø 

– Håndtering af negativ adfærd 

– Mental sundhed, trivsel og mistrivsel 

– Den gode dialog med forældre og børn 

– Aktiv deltagelse for alle børn 

– Pædagogiske tips og tricks 

 

Nutidens børn og unge 

Hvordan motiverer man bedst børn og unge?  

Hvordan taler man med dem, og hvordan får man dem til at lytte efter?  

Det er konkrete udfordringer som mange trænere, instruktører og ledere i foreningslivet hele tiden 

står overfor. 

 

Århus i Forening tilbyder derfor dette kursus, som tager fat på følgende emner: 

- Børn og unges psykiske udvikling 

- Kommunikation med børn og unge 

- Diskussion om tidens børn og unge 

 

Børn med særlige behov – konkrete værktøjer og personlige kompetencer 
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Introkursus med fokus på autisme og ADHD 
Kom og hør hvorfor det gavner hele foreningen at sætte fokus på børn med særlige behov. Få en fælles tilgang til 
børnene på baggrund af kort og konkret viden og gå hjem med ideer og værktøjer til at imødekomme børnene - og 
sikre en endnu mere rummelig forening. 
 
Kurset giver en kort introduktion til børn og unge med autisme og ADHD samt konkrete værktøjer, som kan bruges 
hjemme i foreningen, i planlægningen og til træning i idrætsforeninger. 
På introkurset kan du bl.a. få svar på: 

 Hvad har I brug for at vide for at komme i gang? 
 Hvordan har andre foreninger gjort? 
 Hvordan kan foreningsledere motivere til en mere rummelig tilgang? 
 Og ikke mindst hvilke konkrete værktøjer kan I bruge i det daglige arbejde med børnene? 

 

 

Længere uddånnelsesforløb 

Eventmagerkursus (5 moduler) – Gør vilde ideer til virkelighed! 

24-timers eventmagerkursus – Gør vilde ideer til virkelighed 
 
Kurset sætter jer i stand til at ideudvikle, planlægge og gennemføre en succesfuld event i jeres forening. Eventen skal 
indgå i Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 og Move For Life. Kompetencerne kan efterfølgende anvendes til 
udvikling og gennemførelse af store og små events i egen forening til gavn for medlemmerne og evt. for foreningens 
økonomi. 
 
Kurset kræver, at du har lyst til at arbejde med events og eventudvikling. Om idéen er helt klar til første kursusdag 
er ikke afgørende, men lysten skal drive værket. Det er en fordel, hvis flere fra samme forening tilmelder sig. Derved 
kan I udvikle og skabe sammen. Det er en forudsætning, at du kan deltage i det første modul. 
 

 Modul 1: kl. 09.00-18.00 ................................ Skarp på eventideen 

 Modul 2: kl. 16.30-21.00 ................................ Motivation af frivillige 

 Modul 3: kl. 16.30-21.00 ................................ Økonomi i eventen 

 Modul 4: kl. 16.30-21.00 ................................ Gør dit event synligt 

 Modul 5: kl. 16.30-21.00 ................................ Handlingsplan og eksekvering 
 

Attraktivt foreningsmiljø for unge 
 
Et 2-årigt projekt, der har det sigte at skabe et ”Attraktivt foreningsmiljø for unge”. Med dette menes at skabe nogle 
rammer, hvor de unge trives og har lyst til at bruge deres fritid sammen med andre unge.  
 
4-6 foreninger, der vil arbejde intenst og med stor støtte fra Århus i forening til at skabe et attraktivt foreningsmiljø 
for unge i målgruppen 14-18 år. 

 
Foreningen skal selv og i samarbejde med sine unge medlemmer konkretisere/opstille mål for følgende fire 
fokusområder: 
 

1. Formuleringen af en ungdomspolitik 
En ungdomspolitik er en beskrivelse af, hvad man vil med ungdomsaktiviteterne i foreningen. Der kan tages 
afsæt i følgende spørgsmål: 
 

 Hvordan giver vi unge mulighed for at udvikle sig i foreningen? 

 Hvad værdsætter vores unge medlemmer? 



Side 18 af 19 
 

 Hvad gør os specielle i forhold til unge? 

 Hvordan skal unge have indflydelse på foreningens aktiviteter? 
 

I forhold til konkrete elementer i en ungdomspolitik kunne man forestille sig en målsætning om X-antal  
unge i bestyrelsen eller nedsættelsen af et ungdomsråd. 
 
Nedenfor et par eksempler på ungdomspolitikker: 

 Eks. Århus Sportsdanserforening – Talent- og ungdomspolitik 

 Eks. IF Lyseng Fodbold – Trænerguide 

 Eks. Hjerting Idræts Forening – Børne- og ungdomspolitik 

 Benløse Floorball Club – Børne- og ungdomspolitik 

 Stjernegruppen Blå Spejder – Vision 2010 

 Det Danske Spejderkorps – Den attraktive spejdergruppe 
 

2. Velkvalificerede instruktører og ledere, der matcher de unges behov 
Hvordan tages der imod nye unge medlemmer, og hvordan fastholdes de? 
Hvordan sikrer foreningen sig, at instruktører og ledere appellerer til alle slags unge? 
Hvordan sikres en løbende udvikling og opgradering af instruktørers og lederes kompetencer i forhold til at 
kunne fastholde de unge? Her kan der henvises til kurser i regi at Aarhus i Forening. 
 
 

3. Aktivitetstilbud til alle og fleksible rammer 
Alle typer af aktiviteter og hold/grupper skal have lige meget fokus – der skal være attraktive tilbud uanset 
niveau 
Afprøve forløb med fleksible aktiviteter, herunder konkurrenceformer, der imødekommer de unges behov 
Aktivitetstider skal tilpasses, så de passer ind i de unges hverdag med skole, fritidsjob, venner m.v. 

 

4. Foreningen som et socialt samlingspunkt  
Udvikling af foreningen ud over tilbuddet om en bestemt aktivitet 
Foreningen som et samlingspunkt – også før og efter aktiviteten, og som et sted, hvor man hænger ud med 
sine venner 
Samarbejde med andre aktører – eks. om events, der kan være med til at synliggøre og gøre foreningen 
attraktiv for unge 
Kommunikation med unge medlemmer via sociale medier 
 

 
Foreningen skal endvidere tre gange årligt deltage i netværksarrangementer med de øvrige deltagende foreninger 
med henblik på erfaringsudveksling og ideudvikling. 

 

Aarhus Foreningslederuddannelse 

Uddannelsens struktur:  
Århus Foreningslederuddannelsen indeholder ca. 35 lektioner og strækker sig over fire undervisningsgange 
- to aftenmøder og to 24 timers moduler. Mellem undervisningsgangene skal deltagerne arbejde med en 
præsentationsopgave og en foreningsopgave, hvor der ”trænes på hjemmebane”. De fire 
undervisningsgange vil være placeret inden for et ½ år – gerne kortere.   
 
Målet er at afvikle et kursusforløb med plads til 25 deltagere pr. halvår.  
 

Fælles for læringsmiljøet: 
Vi bringer dagligdagen ind på lederuddannelsen og lederuddannelsen ud i dagligdagen  

Vi forholder os til opgaver, som deltagerne arbejder med i det daglige. Læringen og udviklingen 
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veksel mellem teori og praksis, hvor man inspireres gennem oplæg, kollegial sparring og refleksion. 

Vi udvikler os sammen med andre  

Identitet og handling udvikles i dialog med andre. Nye og erfarne deltagere fra forskellige idrætter 
og fra forskellige foreninger ”skal” forstyrre ved at stille spørgsmål til den vant praksis. Deltagerne 
skal udbygge netværket. 

Vi tager udgangspunkt i værdi- og ressourcetænkning 

Når man arbejder med en positiv tilgang og med fokus på det, der virker, fremmer det motivation og 
engagement.  En positiv omgangsform og hyggelige rammer under uddannelsen fremmer 
nysgerrighed og lysten til læring. 

 

 


