
Kursus: 
FÅ ENDNU MERE UD AF  
SAMARBEJDET MED KOMMUNEN 
 

 

 

 

 

  

DATO 
SØRDAG DEN 6. SEPTEMBER 
2020, KL. 9.30-15.30. 

STED 
Frivilligcenter Næstved – De 
Sociale Foreningers Hus, 
Farimagsvej 16, 4700 Næstved, 
(lokale: ”Folkerummet”).  

PRIS (inkl. forplejning)  
Medlemmer: GRATIS 
Ikke-medlemmer: 50 kr. 

Betales ved tilmelding via 
bankoverførsel til 9819-
4575044455, MobilePay til 84750 
eller kontant. Angiv ”Navn – Kursus 
6. sept” ved indbetalingen).  

TILMELDING 
Max. 18 deltagere. Tilmelding sker 
efter først-til-mølle-princippet, 
dog senest tirsdag den 11. august 
2020 til tlf. 55 77 62 43 eller 
adm@frivilligcenter-naestved.dk. 

Ved tilmelding skal du oplyse: 
1) Navn 
2) Mailadresse 
3) Telefonnummer 
4) Foreningsnavn 
5) Hvilken social aktivitet din 

forening udfører  
6) Særlige forhold, fx veganer, 

allergier eller lignende. 

Kurset vil blive aflyst ved under 
15 deltagere. 

FORBEREDELSE 
Send en beskrivelse af det 
samarbejdsprojekt, du er i gang 
med eller gerne vil sætte i søen til 
underviserne senest mandag den 
24. august 2020. Mailadressen 
oplyses efter tilmelding. 

ARRANGØRER 
Frivilligcenter Næstved og Center 
for Frivilligt Socialt Arbejde. . 
 

 

Skal I sparke et nyt samarbejde med jeres kommune i gang, men er I usikre på, hvordan 
I griber det an? På dette kursus får I både inspiration, viden og værktøjer, der kan give 
jer modet til at gå i kast med såvel små og store samarbejdsprojekter med kommunen. 

Der er mange gode grunde til at indgå et samarbejde med kommunen. Dels har frivillige 
og foreninger ofte brug for kommunale tilskud og for kommunen som faglig sparrings- 
og samarbejdspartner, hvis nye initiativer, aktiviteter og projekter skal sættes i søen og 
have luft i sejlene. Samtidig er langt de fleste kommuner optaget af, hvordan de i endnu 
højere grad end tidligere kan inddrage foreninger i samarbejder, der styrker velfærden 
til gavn for borgerne. 

Selvom der er ønsker om og vilje til samarbejde er det efterhånden velkendt at et godt 
samarbejde med kommunen som partner stiller en række krav til foreninger og frivillige 
organisationer. I skal fx vide, hvordan I navigerer og begår jer i det kommunale system 
og hvornår og hvordan I taler ind i den politiske dagsorden hos lokalpolitikerne. 

På dette kursus får du grundlæggende viden og indsigt i, hvordan I træder over 
dørtærsklen til kommunen og kommer i gang med et samarbejde. Kurset gør dig skarpere 
på: 

• Samarbejdsmulighederne i kommunen 
• Hvordan I som forening kan kvalificere jer som samarbejdspartnere 
• Hvem der kan understøtte jeres samarbejde 
• Hvordan I når fra samarbejdsudfordring til samarbejdsløsning 
• Hvordan I kan designe et samarbejdsprojekt. 

HVEM KAN DELTAGE? 
Kurset er for dig, der er bestyrelsesmedlem, frivillig eller ansat i en forening, et 
frivilligcenter eller anden frivillig organisation, der udfører frivilligt socialt arbejde. Du 
har ansvar for jeres eksterne samarbejde og skal måske for første gang igangsætte et 
samarbejde med kommunen. Det kan også være, at du allerede har en vis 
samarbejdserfaring med kommunen eller andre foreninger, men gerne vil være endnu 
skarpere på, hvordan du kvalificere jeres samarbejde og får det til at lykkes. 

HVAD KAN DU LÆRE? 
Kurset giver dig en solid introduktion og værktøjskasse til samarbejde med kommunen 
om projekter og initiativer. Du får indsigt i de udfordringer og potentialer, der er i 
samarbejdet med kommunen, så du kan styrke jeres projekt og kommunikation omkring 
det. 

Kurset giver dig: 
• En introduktion til kommunale forhold, der er relevante, når I ønsker at 

samarbejde med kommunen 
• Overblik over de ressourcer, aktører og øvrige forhold, der spiller en væsentlig 

rolle for projektsamarbejder 
• Redskaber til at arbejde med kommunikation og formidling af projektet. 

SÅDAN FOREGÅR DET 
Kursusdagen byder på korte oplæg fra underviserne, som præsenterer den kommunale 
’samarbejdspalette’. Derudover er der refleksion, sparring og ikke mindst videreudvikling 
og formidling af egne samarbejdsprojekter. Som afslutning på dagen fremlægger og 
pitcher du dit eget samarbejdsprojekt. 

I forlængelse af kurset får du tilbudt en gratis opfølgende samtale. 

Forbered dig grundigt: Inden kurset skal du forberede og sende underviser en 
beskrivelse af det samarbejdsprojekt, du er i gang med eller gerne vil sætte i søen. Dit 
projekt er omdrejningspunkt for undervisningen dagen igennem. 

UNDERVISERE 
Theis Rud Lauesen, konsulent ved Center for Frivilligt Socialt arbejde og Dorthe Kargo 
selvstændig konsulent, Kargoteket. Læs mere om underviserne på 
www.frivillighed.dk/kurser/faa-et-endnu-bedre-samarbejde-med-kommunen.  
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