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De Frivilliges Hus 

 

De Frivilliges Hus støtter, synliggør og sparrer det 

frivillige sociale arbejde og de frivillige sociale 

foreninger i Aalborg Kommune. Vi er et hus, du kan 

bruge som borger, som frivillig, som forening, og hvis 

du arbejder inden for den sociale sektor. 

De Frivilliges Hus er en selvejende institution (et fond) uafhængig af 

offentlige, politiske, religiøse og økonomiske interesser. I bestyrelsen 

sidder repræsentanter fra de frivillige organisationer, Frivilligrådet, 

Aalborg Byråd og personalegruppen i De Frivilliges Hus. Huset er præget 

af mangfoldighed og drives af medarbejdere i forskellige typer 

ansættelse og enkelte frivillige. Husets udgifter dækkes via kommunale 

og ministerielle tilskud, offentlige puljer, private fonde og sponsorater. 

De Frivilliges Hus arbejder for: 

• At alle borgere i Aalborg Kommune med lyst og overskud skal 

kunne deltage i frivilligt arbejde under de bedst mulige 

betingelser 

• At de lokale frivillige organisationer og foreninger får optimale 

arbejdsbetingelser og mulighed for at udvikle sig på egne 

betingelser 

• At nye foreninger og projekter inden for det lokale frivillige 

sociale arbejde/område får den bedst mulige start  

• At alle med behov for hjælp får kendskab til den 

støtte, de kan hente i den frivillige verden 

• At indsamle og formidle viden om det frivillige 

sociale arbejde 

• At medvirke til en ansvarlig og kvalificeret 

socialpolitisk debat i lokalsamfundet 

 

 

Kerneydelser 

Arbejdet i De Frivilliges Hus er organiseret i vores kerneydelser. Hver 

kerneydelse har et team af medarbejdere, som er primære i udførelsen 

af de opgaver, der knytter sig til denne ydelse. Det er i høj grad også 

teamet, der med udgangspunkt i strategien planlægger, hvilke nye 

tiltag, der skal gøres inden for området.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerneydelser i De Frivilliges Hus: 

• Foreningsservice 

• Bliv Frivillig 

• Find Hjælp / selvhjælp 

• Netværk 

• Projektvugge 

Frivilligcentrenes mål:  

• Kvalitet og mangfoldighed 

• Udfoldelse og deltagelse 

• Samarbejde og 
sammenhængskraft 

 
(FriSes fælles vision) 
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Bæredygtige fællesskaber i en bæredygtig verden 

 

Indsatsen i De Frivilliges Hus har de sociale foreningers trivsel og vækst 

i højsædet. Det er den indsats vi dygtiggør os i forhold til, og som er 

vores 1. prioritet i det daglige arbejde. I den opgave er vi med til at 

sikre foreningerne gode betingelser, en let adgang til frivillig deltagelse 

og til, at den enkelte borger kan finde foreningernes hjælpetilbud. 

Når så belastningen på klimaet og miljøet udfordres i en grad, hvor det 

får store dele af befolkningens bevågenhed, så skabes der nye 

sammenhænge, som ikke er set tidligere, og hvor sagen er bærende 

for en folkelig opbakning. I de sammenhænge vil vi gerne være 

medspillere og understøtte, at der skabes gode betingelser for sociale 

fællesskaber på tværs af befolknings- og 

aldersgrupper, fordi det er en stor og 

vigtig udfordring i vores samtid, og fordi 

vi i disse nye fællesskaber har noget at 

byde ind med som frivilligcenter. 

En anden samfundsdagsorden, der ligger 

mere lige for, er FN’s Verdensmål. Flere 

af verdensmålene rammer lige ned i 

kernen af vores arbejde - og spiller også 

fint sammen med en klimadagsorden. 

Der er et stort civilsamfundsengagement og foregår en masse 

frivillighed både indenfor klimaområdet og i arbejdet med FNs 

Verdensmål, og vi forudser, at der i de kommende år opstår nye 

fællesskaber med interesse for at skabe grønne forandringer i 

lokalsamfundet. Som frivilligcenter har vi en rolle at spille i forhold til 

at få den grønne dagsorden til at spille sammen med den sociale 

dagsorden, at der i arbejdet med klima og miljø og bekæmpelse af 

ulighed også skabes bæredygtige sociale fællesskaber, der tilbyder en 

plads til udsatte borgere. 

 

Nye muligheder 

En stor civil kraft er sat i gang, der er en energi og vilje, som knytter sig 

til det grønne område, og det er strategisk og fagligt set helt oplagt, at 

vi i De Frivilliges Hus også går ind i dette interesseområde med vores 

kernetilbud og særlige fokus på at skabe rummelige fællesskaber. Det 

betyder bl.a., at vi skal finde nye samarbejdspartnere indenfor det 

grønne område. Det betyder også at vi skal tilbyde 

projektvuggeservice til helt nye grønne organiseringer eller 

udviklingsprojekter indenfor de frivillige sociale foreninger. 

Vi vil på de kommende sider komme med eksempler på, hvor vi i vores 

omverden ser eksempler på krydsfeltet mellem klima og frivilligt 

socialt arbejde og hvilke samarbejdspartnere, vi kan række ud mod og 

have som forbilleder. Vi vil i særdeleshed have fokus på at få spændt 

Bæredygtighed:  
 

… Sikring af holdbare 
positive resultater uden 
ødelæggelse af det 
foreliggende grundlag. 
… Evne til at tåle vægten 
af noget. 
 

(Den Danske Ordbog) 
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klimahesten sammen med fællesskabshesten, således at vi arbejder 

med ikke bare grøn, men også social bæredygtighed.  

Når vi i det nedenstående har beskrevet visioner for de kommende to 

års udvikling indenfor vores område, vil vi præsentere en egentlig 

handlingsplan, som rummer en præsentation af, hvordan vi vil koble 

klimadagsordenen på vores traditionelle kerneydelser.  

Det skal også nævnes, at vi har i sinde, at vi udover handlingsplanen 

laver en intern proces mht. hvordan vi internt indtænker en øget 

klimabevidsthed i vores egen dagligdag ift. alle de valg og handlinger, 

vi gør os i huset, som har effekt på miljøet. Dette er dog ikke noget 

som vi vil uddybe yderligere her. 

 

Den bæredygtighed vi altid har understøttet 

Vi kan uden besvær rette vores strategi mod en større indsats på 

klimaområdet uden at frafalde vores egentlige vedtægtsbestemte 

formål om at understøtte det sociale område. Det kan vi, fordi vi med 

en øget bevidsthed på, hvad 

bæredygtighed indebærer, kan 

konstatere, at vi i hele husets levetid 

har ageret bæredygtigt og taget 

initiativer, som er bæredygtige, vi har 

bare ikke haft opmærksomhed på den 

betydning af vores virke. Vi arbejder 

dedikeret for at fremme borgernes medleven i hinandens liv og 

færden, og det er et godt ståsted ift. et mere bæredygtigt samfund. 

 

Til Inspiration 

Ser vi på den kommune vi bor i, er Center for Grøn Omstilling Aalborg 

Kommunes platform for projekter, som arbejder målrettet med 

bæredygtighed. Fælles for projekterne er, at de består af partnerskab 

med borgerne, industrien, detailhandlen og uddannelsesinstitutioner. 

Nogle af de projekter som dags dato findes i Center for Grøn Omstilling 

er: Aalborgs Bæredygtighedsstrategi, de Grønne Agenter, Aalborg 

Bæredygtighedsfestival, samt nogle forskellige netværk. Dette nævnes 

her, fordi det understreger, at en strategisk opmærksomhed på miljøet 

øger muligheden for samskabelse og net/fletværk på tværs af 

sektorer. Denne rækken ud på tværs er i særdeleshed nødvendig i 

dette felt, som både er et nationalt og et internationalt anliggende. 

Det sidste vil vi komme mere ind på i afsnittet om DFH og FN´s 

verdensmål.  

I det kommunale regi har vi set, at man har etableret frivillige ko-

græsser-laug, bl.a. i Hasseris og på Egholm. Det betyder kort fortalt at 

grupper af lokale frivillige er med til at tilse dyrene og flytte hegn m.m. 

Her er der oplagt basis for en fællesskabsdimension, samt en del andre 

muligheder, når det handler om mennesker og dyr, idet både socialt 

udsatte og ældre medborgere kan have både lyst og evner inden for 

Fællesskab: 
 

Det at en gruppe mennesker 
er sammen om noget og 
derved føler en vis 
samhørighed. 
 

(Den Danske Ordbog) 
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dette område. Projektet har som udgangspunkt miljø og 

landskabspleje som formål, men når vi ser på dette tiltag, vil vi 

fokusere på de sociale fællesskabsmuligheder, som det også kan 

rumme. 

 

Nye samarbejdspartnere 

Det er ganske oplagt, at vi etablerer en god kontakt til forskellige 

grønne aktører, således at vi kan tilbyde dem, at de får tænkt den 

sociale dimension med i deres projekter ved at søge sparring med os.  

Det er i den forventede slipstrøm af borgeriver for at ”gøre noget” 

vigtigt, at vi understøtter borgernes 

ideer, udvikler deres kompetencer ift. 

gennem frivilligheden at kunne blive 

bidrage aktivt til civilsamfundet. Vi kan 

udvikle vores rækkevidde ved at tænke 

os ind i et samarbejde med nogle 

miljøer/grupper, som er helt nye for os. 

Det er, som vi hidtil har håndhævet, 

ikke hensigten, at vi som frivilligcenter 

søsætter og driver de nye tiltag, men vi 

er ”lodsbåden” ved siden af det nye 

skib, som har egen besætning og kaptajn.  

Når det er sagt, vil vi dog i mødet med nye aktører udi frivillighed være 

klar til at tilbyde en mere direkte støtte med konkrete ting, når det er 

nødvendigt. Desuden kan der indenfor miljøområdet være brug for at 

finde understøttende ”værkstedsmiljøer” i lokalmiljøet. Her kan ud 

over De Grønne Agenters tilbud nævnes en inspiration fra Aarhus, der 

hedder ”Sager der samler” og ”Makerspace” på Trekanten i Aalborg. 

Der er utvivlsomt nye projektmagere på vej indenfor det grønne 

område. Her skal DFH kunne spille en rolle, således at vi får indtænkt 

den sociale bæredygtighed og mangfoldighed. 

 

Trivsel for både natur og mennesker 

Vi har førhen været sporadisk deltagende på den kommunalt 

arrangerede Bæredygtighedsfestival, bl.a. har en af husets 

medarbejdere et år holdt et oplæg omkring social bæredygtighed som 

et led i et arrangement. Der er basis for at vi kan tænke De Frivilliges 

Hus mere markant ind i festivalen med en event. 

Blandt vores ”egne” foreninger er der nogle, som igennem mange år 

har arbejdet lige ind i den grønne dagsorden, nemlig 

genbrugsområdet. Formålet har været at skaffe penge til en sag/en 

indsats for en udsat målgruppe, men disse foreninger oplever nu ny 

vind i sejlene en nye aktualitet, hvor mange ønsker at mindske deres 

forbrug, herunder tøjforbrug. Genbrugsbutikkerne har således ikke 

haft bæredygtighed som det primære mål, men derimod et sociale. 

Mangfoldighed:  
 

… Det at indeholde mange 
forskellige sider og 
aspekter; det at være 
varieret i sit indhold 
… Stort og varieret antal af 
noget. 
 

(Den Danske Ordbog) 
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Omvendt med en noget nyere organisation Nordjysk 

Fødevareoverskud, hvor formålet med indsatsen i begyndelsen 

udelukkende handlede om at mindske madspild fra dagligvarebutikker. 

Det har vist sig, at aftagerne af disse overskudsvarer primært er socialt 

udsatte borgere, og at modtagelsen 

således bliver en helt konkret social 

hjælp. 

 

Vi kan med vores øgede bevidsthed 

om bæredygtighed se vores 

FrivilligBørs, som et udmærket 

eksempel på en aktivitet, hvor vi 

udover samskabelse også 

understøtter en ressourcedeling, og 

dermed et mindre forbrug. Vi har 

allerede afviklet frivilligbørsen to 

gange, men den kan vinkles endnu mere skarpt på det bæredygtige 

perspektiv, og dermed blive en virkelig stærk event på miljøområdet i 

Aalborg kommune.  

Der kan være andre af de ting vi gør, som kan tænkes i kombination 

med bæredygtighed – vi skal fx nytænke vores gamle og traditionsrige 

frivilligmarked, og måske bæredygtigheds-dagsordenen kan inspirere 

os i denne proces. 

Vi har nævnt nogle af de kommunale grønne tiltag, som vi vil 

samarbejde med, og nogle af de sociale tiltag, der allerede er grønne, 

samt muligheden for at nytænke vores egne aktiviteter ind i den 

grønne dagsorden, men det er selvfølgelig ikke mindre spændende og 

oplagt, at vi de næste par år vil opsøge frivillige organisationer i vores 

nærområde, som har interesse for natur og miljø. De er, som vi, 

baseret på frivillighed og med det fælles fundament forventer vi at 

kunne finde en del nye ”legekammerater” og samarbejdspartnere. Det 

ser vi i høj grad frem til. 

 

Afledte virkninger af bæredygtighedsfokus 

Den grønne og miljøbevidste omstilling kan måske også være en 

anledning til at bytte lidt om på magtbalancen mellem det etablerede 

borgerskab i middelklassen og de socialt udsatte. De borgere som i 

almindelighed nyder meget lav status i samfundet i kraft af deres ofte 

vanskelige økonomiske vilkår, har oparbejdet en række kompetencer, 

som er attraktive, når vi sætter fokus på en mere bæredygtig livsstil. 

Mindre boliger, færre flyrejser, undgå madspild, skralde, køber 

genbrugsting og genbrugstøj, bruger den kollektive trafik etc. 

Det kan være, at det, at vi udvider vores perspektiv til også at gælde 

miljøområdet, vil få en del af sådanne uventede, men kærkomne 

effekter, som også kunne blive en god spiral ift. det sociale område. 

Det vil vi have et skærpet blik på.  



Virksomhedsplan 2020-21 

 

 

 

 

 
Virksomhedsplan 2020-21, side 7 af 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FN´s verdensmål i De Frivilliges Hus 

 Selvom vi i De Frivilliges Hus gør en dyd ud af, at vi er lokalt 

forankrede, så er vi også meget bevidste om, at vi er en del af verden 

og af det globale fællesskab. I vores dagligdag ser vi tydeligt, hvor 

meget det kan forandre, når mennesker går sammen og trækker i 

samme retning, og FNs verdensmål handler netop om, at vi løfter i 

flok, at hele verden arbejder sammen hen imod målene. 

Vi arbejder primært inden for fem af målene: Sundhed og trivsel, 

Mindre ulighed, Bæredygtige byer og lokalsamfund, Fred, 

retfærdighed og stærke institutioner samt Partnerskaber for handling. 

Vi mener, at vi i vores arbejde med disse mål bidrager til den 

bæredygtige udvikling og til, at verdensmålene kan nås i alle lande. 

 

Sådan arbejder vi med verdensmålene 

Når vi siger, at vi arbejder med FNs verdensmål, så pynter vi os måske 

lidt med lånte fjer, for ofte er det i virkeligheden de frivillige sociale 

foreninger, der arbejder ind i verdensmålene, mens vi bare hjælper 

dem på vej og gør dem bedre til det, de gerne vil lave. 

 

Trivsel og sundhed 

Et væld af sygdomsforeninger arbejder direkte med fysisk 

og psykisk sundhed og trivsel for folk i alle aldre, ligesom 

de fleste frivillige sociale foreninger arbejder for øget 

trivsel for deres målgruppe. Dertil kommer, at deltagelse i frivilligt 

arbejde i sig selv giver en øget trivsel for de fleste, fordi man bliver en 

del af et fællesskab og får lov til at bidrage. Vi hjælper folk med at 

finde det frivillige arbejde, der passer til dem, ligesom vi arbejder med 

at skabe rummelige fællesskaber i foreningerne. 

 

Mindre ulighed 

I De Frivilliges Hus arbejder vi målrettet med en større 

inddragelse af alle borgere i fællesskaberne, og med at 

udsatte og marginaliserede inddrages i frivilligt arbejde 

og i beslutningsprocesser omkring indsatser. En del af vores 

kerneydelser er at hjælpe borgere med at finde den hjælp og støtte, 

der findes i de frivillige sociale foreningers tilbud. En del foreninger 
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arbejder med at ”rette op” på uligheder forskellige steder i samfundet, 

fx ulighed i sundhed, ulighed i adgang til juridisk hjælp, ulighed i skole- 

og sprogkundskaber. 

 

Bæredygtige byer og lokalsamfund 

I De Frivilliges Hus igangsætter vi forskellige initiativer, 

som er med til at underbygge lokale sociale fællesskaber. 

Et stærkt civilsamfund og lokalsamfund både i storby og 

landdistrikter med inkluderende fællesskaber er grobunden for den 

sociale bæredygtighed. Foreningslivet danner også en del af rammen 

for den sociale bæredygtighed, fordi det med sine aktiviteter og 

sociale fællesskaber sørger for, at det er muligt for alle mennesker, 

uanset interesser, handicap, køn, alder og religion at blive inkluderet i 

fællesskaberne. 

 

Fred, retfærdighed og stærke institutioner 

Vi ser civilsamfundet med en høj grad af selvorganisering 

og et udbredt foreningsliv som et demokratisk aktiv. 

Målsætningen om lydhøre, inkluderende, 

deltagerbaserede og repræsentative beslutningsprocesser på alle 

niveauer udleves i bedste velgående i foreningslivet. I De Frivilliges Hus 

arbejder vi bl.a. med kapacitetsopbygning af foreninger og 

frivilliggrupper, og med at hjælpe borgere i gang med selv at starte nye 

initiativer op, der hvor de selv mener, at det er nødvendigt. 

 

 

Partnerskaber for handling  

Vi indgår selv partnerskaber, både i Danmark og 

internationalt, og vi faciliterer samarbejder for andre 

mange forskellige frivillige foreninger, kommunale 

institutioner og virksomheder. Vi mener ligesom FN, at en bæredygtig 

udvikling skal foregå gennem engagement og samarbejde mellem 

forskellige parter. Vi etablerer partnerskaber for handling både på 

tværs af sektorer, men også indenfor en enkelt sektor, nemlig 

civilsamfundet, gennem vores målrettede arbejde med forskellige 

netværk af foreninger og andre interessenter, hvor der kan udveksles 

og deles erfaringer, ideer og viden, inspireres, laves fælles projekter og 

indsatser. 

 

Vi ved, at frivilligcentre i hele Danmark vil tage verdensmålene op i 

nærmeste fremtid, og vi vil interessere os for at få gjort disse store 

tanker til konkret hverdagshandling, bl.a. ved at få inspiration fra de 

møder og temadage, som kommer i regi af ”Frivilligcentre & Selvhjælp 

Danmark”. 
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Handlingsplan De Frivilliges Hus 2020-2021 

 

Alle teams har i forhold til de kommende års nye fokus udarbejdet en handlingsplan. I 2020 skal De Frivilliges Hus etablere sig i nye lokaler, og vi 

forventer derfor en lille nedgang i aktivitetsniveauet i dette forår. 

 

Foreningsservice    

Målsætning • At blive opsøgt og brugt af foreninger 

• Skabe større synlighed for foreningerne og 
deres tiltag inden for bæredygtighedsområdet 

• Mangeartet og fleksibel understøttelse af 
foreninger ud fra hver deres behov 

• Hjælpe foreningerne, herunder ”de grønne”, 
til at være mangfoldige i deres fællesskaber 

• Skabe mulighed for koblinger mellem det 
sociale og det grønne område 

 

Samarbejdspartnere • Foreninger 

• Uddannelsesinstitutioner 

• Foreninger fra det grønne område 

• Kommunale aktører 

Handlinger • Have overblik over de frivillige sociale 
foreninger – og andre foreningstyper 

• Kapacitetsopbygning af foreninger ud fra et 
højt fagligt niveau gennem konsulentydelser, 
oplæg, workshops og kurser 

• Afholde/deltage i 2-3 synliggørelsesevents om 
året 

• Etablere nye samarbejder og begivenheder 
inden for ”det grønne” område 

Opfølgning og 

evaluering 

• Mindre evaluering på hver enkelt 
kursus/workshop 

• Skriftlig evaluering med spørgeskema 
efter større events 

• Opfølgning efter tre måneder på vores 
nye samarbejdspartnere inden for det 
grønne område 
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• Holde en tæt kontakt til foreningerne gennem 
besøg, møder i huset, lokalelån, samarbejde 
om løsning af udfordringer etc. 
 

Bliv Frivillig    

Målsætning • At inspirere og guide Aalborg kommunes 
borgere til frivilligt arbejde i sociale og grønne 
foreninger 

• At flere sårbare får mulighed for at blive en 
del af foreningslivet og frivilligheden 

• At tænke sårbare/udsattes ressourcer og 
kompetencer ind i den grønne dagsorden 

Samarbejdspartnere • Byvandringer og infoaftner: Frivillige 
sociale foreninger 

• Infomøder på engelsk: Internationale 
skoler, sprogskolen, International House, 
AAU, UCN, internationale virksomheder 

• Udsatte/sårbare: brugerorganisationer, 
frivillige foreninger og kommunale tilbud 

• Udvalgte grønne foreninger/projekter 
 

Handlinger • Nytænke infomøderne 

• Afholde 4-6 infoarrangementer om året, 
herunder 1 international infoaften på engelsk 

• Afholde ca. 3-5 sociale byvandringer om 
frivilligt arbejde i lokalområdet 

• 1-2 kampagner om året i byen/på gaden, 
hvoraf den ene er en pendlerkampagne 

• Tage kontakt til aktører, som har en sårbar 
målgruppe, hjælpe nogle af deres brugere ud i 
frivillighed 

Opfølgning og 

evaluering 

• Kampagner måles på antallet af uddelt 
materiale 

• Byvandringer evalueres gennem uddeling 
af evalueringskort til deltagerne 

• Hvert infoarrangement evalueres 
afslutningsvist sammen med deltagerne 

• Sårbare gruppers integration i 
frivilligheden evalueres ved case-
evaluering 
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• Individuel forberedelse af hvert frivilligsted i 
ft. at modtage sårbare frivillige 

• Afholde individuelle formidlingssamtaler med 
borgere, der ønsker at være frivillige 

 

Find Hjælp+Selvhjælp    

Målsætning • De Frivilliges Hus skal være indgangen til 
frivillige sociale hjælpetilbud i Aalborg 

• At gøre det så let som muligt at finde frivillige 
hjælpetilbud, herunder selvhjælp 

• At guide borgere til rette hjælpetilbud 

• At understøtte og udvikle eksisterende og nye 
hjælpetilbud, selvhjælpsgrupper 

• Fokus på mental sundhed og forebyggelse 

• Understøtte tilbud der afhjælper ensomhed 
(spisefællesskaber m.m.) 

• Fortsat fokus på mande- og ungeområdet 
(bl.a. via projekter) 

• Udbrede Kom Videre Mand til hele regionen 

• Hjælpe udsatte unge ind i frivillige 
fællesskaber/netværk/grupper/relationer 

 

Samarbejdspartnere •  Samarbejde med dem, der har 
gruppetilbud. Sociale foreninger, der 
tilbyder selvhjælp/grupper/fællesskaber 

• Mande-fællesskaber 

• FriSe 

• Andre frivilligcentre, der har selvhjælp  

• TrygAalborg 

• Bæredygtighedsfestivalen 

• Aalborg kommune ift. at nå særlige 
målgrupper – gruppetilbud 

• Ungdomsuddannelser og andre 
fællesskaber 

 
 

Handlinger • Gøre Find hjælp/selvhjælp overskuelig og 
opdateret på hjemmesiden 

• Afholde 1 temadag om året for 
selvhjælpsområdet  

Opfølgning og 

evaluering 

• Arrangementerne evalueres altid af 
deltagerne 

• Tælle antallet af nye gruppetilbud 
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• Afholde 2 debatskabende arrangementer om 
året i tværgående samarbejde (grønne?) 

• Understøtte etablering af nye 
selvhjælpsgrupper  

• Gennemføre individuelle samtaler med 
borgere 

• Understøtte forankringen af Kom Videre 
Mand forløbene 

• Understøtte at grupper der har mødtes hos 
andre aktører og på andre platforme får 
mulighed for at mødes i DFH (herunder 
grupper på nettet, behandlingsforløb m.m.) 

 

• Tælle antallet af nye grupper i 
frivillighuset 

 

Netværk    

Målsætning • Facilitere kapacitetsopbyggende netværk 

• At kunne facilitere netværk på en fagligt høj 
kvalificeret måde 

• Etablere nye netværk – også gerne med 
deltagere fra andre foreninger end de sociale 

• Sikre mangfoldighed i netværksdeltagelsen 
 

Samarbejdspartnere • Foreninger 

• Brugere 

• Kommunale tilbud/medarbejdere 

• Andre foreningstyper, herunder 
grønne/klima/miljø 

• Evt. relevante virksomheder 
 

Handlinger • Afholde 2-4 netværksmøder pr. netværk om 
året 

• Facilitering – indkaldelse, referater, 
tilrettelæggelse af læringsprocesser, opdatere 

Opfølgning og 

evaluering 

• Med den frekvens, som hvert enkelt 
netværk ønsker det, laves der en 
overordnet evaluering i ft. netværkets 
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medlemsstatus, finde oplægsholdere, invitere 
nye med etc. 

• Bruge de sidste nye metoder til læring og 
procesunderstøttelse 

• 1-2 nye netværk om året 

• Invitere brugere, frivillige, kommunale 
aktører, andre foreningstyper, internationale 
virksomheder og andre relevante parter med i 
netværk 

 

målsætning og arbejdsområder/temaer 
etc., som er fastlagt af deltagerne selv 

Kommunesamarbejde    

Målsætning • At være en faglig høj kvalificeret og 
foretrukken samarbejdspartner for Aalborg 
Kommune 

• At kunne koordinere indsatser 

• At opnå større ligeværdighed i samarbejdet 
mellem frivillige foreninger og kommunale 
institutioner/projekter 

 

Samarbejdspartnere • Relevante afdelinger og institutioner i 
forskellige forvaltninger 

• Aalborg Kommunes 
frivilligkonsulentnetværk 

• Center for Grøn Omstilling 
 

Handlinger • Deltagelse i Aalborg Kommunes 
konsulentnetværk 

• Deltagelse i kommunale projekter inden for 
frivillighedsområdet, både det sociale og det 
grønne 

• Deltagelse i udarbejdelse af strategier o.a. 

Opfølgning og 

evaluering 

• Som en del af samarbejdsaftalen med 
Aalborg Kommune udarbejdes hvert 
andet år en toårig virksomhedsplan med 
overordnede fokusområder og med 
indsatser og målsætninger 

• Som en del af samarbejdsaftalen med 
Aalborg Kommune udarbejdes hvert år 
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• Vejledning af kommunale institutioner om 
frivillighed 

• Oplysning til kommunale medarbejdere om 
frivillighed og hjælpetilbud 

• Tilbyde vejledning om ligeværdighed og reel 
samskabelse i samarbejdet mellem frivillige 
og kommunale aktører/projekter 

 

en årsrapport med en redegørelse for det 
foregående års aktiviteter 

 

Kom Videre Mand Projekt   

Målsætning • At udbrede KVM til alle nordjyske kommuner 

• Sikre lokal forankring i alle deltagende 
kommuner 

• At viden og erfaringer fra projektet bruges i 
vores arbejde fremover 

 

Samarbejdspartnere • FriSe 

• Frivilligcentre 

• Lokale foreninger og interessenter 

• Kommuner og offentlige instanser 
 

Handlinger • Rekruttere deltagere i hele Nordjylland 

• Rekruttere og uddanne gruppeledere 

• Gennemføre gruppeforløb i hele Nordjylland 

• Opsøge interessenter i alle kommuner 

• Engagere lokale frivilligcentre og foreninger 

• Projektet forankres i et team i DFH 
 
 
 
 

Opfølgning og 

evaluering 

• Evaluering og afrapportering laves efter 
aftale med donorer 

• Løbende opfølgning laves med teamet 
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En plads i fællesskabet Projekt   

Målsætning • Skabe muligheder for sårbare unge i alderen 
16-28 i ft. at blive en del af fællesskaberne 

• At foreninger og fritidsaktiviteter også kan 
rumme de sårbare unge 

• At skoler og særlige indsatser/tilbud til 
sårbare unge også har blik for de unges 
fritidsliv og sociale relationer uden for skolen 

• At alle interessenter omkring disse unge bliver 
bedre til at arbejde sammen 

• At viden og erfaringer fra projektet bruges i 
vores arbejde fremover 

 

Samarbejdspartnere • Skoler/indsatser for sårbare unge 

• Frivillige fællesskaber og fritidstilbud 

• Foreninger og grupper inden for området 
’sårbare unge’ 

 

Handlinger • Kontakt til skoler og indsatser 

• Formidling af tilbuddet til de unge 

• Individuelle og håndholdte forløb for hver 
enkelt ung 

• Løbende opfølgende samtaler med alle unge 

• Etablering af netværk på tværs af skoler og 
foreningsliv 

• Kontakt til foreninger/grupper der allerede 
arbejder med de unge eller deres forældre 

• Udvikle metoder, som kan bruges af andre 

• Projektet forankres i et team i DFH 
 

Opfølgning og 

evaluering 

• Evaluering og afrapportering laves efter 
aftale med donorer 

• Løbende opfølgning laves med teamet 
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PR    

Målsætning • Tænke klima og social bæredygtighed ind i 
DFHs PR-strategi – FNs verdensmål 

• Gøre DFH mere kendt og synlig i den brede 
offentlighed og ift. nye grønne 
samarbejdspartnere 

• Aalborgs foreninger og borgere skal vide at 
DFH er flyttet til ny adresse (Vejgaard Bib.) 

• Synliggørelse af DFHs kerneydelser til sociale 
foreninger og byens borgere 

• Synliggørelse af samarbejdende foreninger og 
”grønne” foreninger 

• Synliggøre de projekter, vi har i huset  

• Fortælle om social bæredygtighed ved enhver 
given anledning 

• Tilpasse DFH’s kommunikationsstrategi til 
unges medievaner 

• Være tilstede på forskellige og udvalgte 
platforme 

• Have en mere dialogbaseret kommunikation 
med omverdenen 

 

Samarbejdspartnere • Foreninger 

• Frivilligcentre 

• FriSe 

• Relevante institutioner og afdelinger i 
forskellige forvaltninger ved Aalborg 
kommune – bl.a. Center for grøn 
omstilling 

• Nordjyske Medier m.fl. 

Handlinger + evt. 

tidsangivelser 

• 3-4 opslag om ugen på Facebook 

• 3-4 nyheder om ugen på hjemmeside  

• Udsendelse af 5-6 digitale nyhedsbreve om 
året ift. begivenheder og events 

Opfølgning og 

evaluering 

• Opgøre antallet af følgere på Facebook, 
hvor mange der ser vores opslag 

• Opgøre antallet af besøgende på 
hjemmesiden 
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• Skrive artikler til pressen – herunder nogle 
med den grønne vinkel 

• Løbende opdatering af hjemmesiden 

• Producere videoopslag til sociale medier 

• Indbyde til dialog via sociale medier 

• Medieaftale med Nordjyske – evt. drosle ned 
på trad. annoncering i trykt avis 

• Være tilstede på: Facebook, Instagram, 
Youtube profil m.m. (unge) 

• DFH historiefortælling – f.eks. månedens 
grønne tiltag i DFH, nyt netværk for 
verdensmålsinteresserede, forankre 
verdensmålene i DFH, social bæredygtighed 
m.m. 

 

• Opgøre antal abonnenter og antal 
åbnede nyhedsbreve  

• Opgøre omtaler andre steder i pressen, 
aviser m.m. 

 

 

 


