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De Frivilliges Hus 

De Frivilliges Hus understøtter, udvikler og synliggør det fri-
villige sociale arbejde og de frivillige sociale foreninger i 
Aalborg kommune. Vi er et hus, man kan bruge som frivil-
lig, som forening, som deltager, hvis man søger rådgivning, 
støtte, hjælp eller omsorg, samt hvis man arbejder inden 
for den sociale sektor. 

De Frivilliges Hus er en selvejende institution (et fond) uaf-
hængig af offentlige, politiske, religiøse og økonomiske 
interesser. I bestyrelsen sidder repræsentanter fra frivillige 
organisationer, Aalborg Frivilligråd, Aalborg Byråd samt 
en medarbejderrepræsentant. Huset er præget af mang-
foldighed og drives af medarbejdere med forskellige 
kompetencer og i forskellige typer ansættelse. Frivillige kan 
også i særlige tilfælde indgå i husets drift. Husets udgifter 
dækkes via kommunale og ministerielle tilskud, offentlige 
puljer, private fonde og sponsorater. 

De Frivilliges Hus arbejder for: 

• At alle mennesker i Aalborg Kommune har mulighed 
for at deltage i frivilligt arbejde under de bedst mu-
lige 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 mu-
lige start  

• At alle, der ønsker at deltage i f.eks. frivillige fælles-
skaber, tilbud om rådgivning eller selvhjælp får 
kendskab og adgang til de muligheder, der findes i 
den frivillige verden 

• At producere, indsamle og formidle viden om det fri-
villige sociale arbejde 

• At medvirke til en ansvarlig og kvalificeret socialpoli-
tisk debat i lokalsamfundet 

 

 

 

 

 

 

 

Frivilligcentrenes mål:  

• Kvalitet og mangfoldighed 

• Udfoldelse og deltagelse 

• Samarbejde og sammen-
hængskraft 

 
(FriSes fælles vision) 
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Kerneydelser 

Arbejdet i De Frivilliges 
Hus er organiseret i vo-
res kerneydelser. Hver 
enkelt kerneydelse har 
et team af medarbej-
dere, som er primære i 
udførelsen af de opga-
ver, der knytter sig til 
denne ydelse. Det er i høj grad også teamet, der med ud-
gangspunkt i virksomhedsplanen planlægger, hvilke nye 
tiltag, der skal gøres inden for området. 

 

Meningsfulde og bæredygtige fællesskaber 

De Frivilliges Hus har de sociale foreningers trivsel og vækst 
i højsædet. Det er dét vi dygtiggør os i forhold til, og som er 
vores første prioritet i det daglige arbejde. I den opgave 
arbejder vi for at sikre gode betingelser for foreningerne, 
let adgang til at blive og være frivillig, og let adgang til re-
levante muligheder for deltagelse for alle, der søger 
fællesskaber, rådgivning eller omsorg, gode rammer for 
frivillige sociale indsatser generelt og høj kvalitet og effekt i 
de frivillige indsatser. 

Civilsamfundet – og særligt det frivillige sociale område – 
er en vigtig del af samfundets sammenhængskraft, og det 
frivillige sociale arbejde spiller en væsentlig rolle i forhold 
til trivsel, velfærd og udvikling. For at kunne bidrage bedst 
muligt kræver det stærke strukturer, velfungerende forenin-
ger, passende ressourcer og evnen til at navigere i en 
kompleks og sammensat verden. Med andre ord skal den 
frivillige sociale sektor ikke blot 
gå forrest, når det handler om at 
gøre en forskel, løse sociale pro-
blemer, sikre meningsfulde 
fællesskaber eller andre nødven-
dige muligheder for deltagelse – 
den skal gøre det på en ordent-
lig, langtidsholdbar og 
ressourceopbyggende måde. 
Dermed menes, at det frivillige 
sociale område skal bygge på et 
solidt fundament, hvor den soci-
ale bæredygtighed er i højsædet.  

Med det for øje er FN’s verdensmål en vigtig rettesnor. 
Verdensmålene er blevet allemandseje, og De Frivilliges 
Hus har i høj grad fokus på verdensmålene, særligt den so-
ciale bæredygtighed som verdensmålene også omfatter, 
fordi den sociale bæredygtighed er en vigtig forudsætning 

Bæredygtighed:  
 
… Sikring af holdbare 
positive resultater 
uden ødelæggelse af 
det foreliggende 
grundlag. 
… Evne til at tåle væg-
ten af noget.
 

(Den Danske Ordbog) 

Kerneydelser i De Frivilliges Hus: 
• Foreningsservice 
• Bliv Frivillig 
• Deltagelse, rådgivning og 

selvhjælp 
• Netværk 
• Projektvugge 
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for et stærkt foreningsliv og et velfungerende civilsamfund. 
I de sammenhænge skal vi være medspillere og under-

støtte, at der skabes gode betingelser 
for sociale fællesskaber på tværs af 
befolknings- og aldersgrupper, fordi 
det er en stor og vigtig udfordring i vo-
res samtid, og fordi vi i disse nye 
fællesskaber har noget at byde ind 
med som frivilligcenter. 

Som frivilligcenter spiller vi desuden en 
rolle i forhold til at få den grønne dagsorden til at spille 
sammen med den sociale dagsorden, så der på det grønne 
område også indtænkes social bæredygtighed i fællesska-
berne, f.eks. i forhold til bekæmpelse af ulighed ved at sikre 
inkluderende fællesskaber, der også er åbne for mennesker 
i udfordrende, sårbare eller udsatte livspositioner. 

Nye muligheder og nye udfordringer 

De sidste par år har lært os en del om ensomhed og hvor 
hurtigt fællesskaberne smuldrer, når restriktioner, 
smitterisiko og ængstelse ved det fysiske møde sætter 
dagsordenen. Corona har rykket ensomheden ind i alles liv, 
og en ny forståelse for følelsen af at være udenfor 
fællesskabet er vokset frem. Det åbner på den ene side 
mange muligheder for at styrke fællesskaberne: ingen skal 

føle sig udenfor. På den anden side er mange blevet så 
forsigtige, at civilsamfundet har svært ved at genfinde sine 
ben og mobilisere såvel frivillige som deltagere. Det 
bæredygtige fællesskab vakler, og det frivillige sociale 
område er under et hidtil ukendt pres. Her har vi en særlig 
forpligtelse til at finde nye løsninger, nye metoder og nye 
samarbejder, så civilsamfundet kan lykkes med at imødegå 
de udfordringer, som bl.a. Corona har gjort så tydelige. Vi 
skal i de kommende år vise vejen, så fællesskaberne både 
er robuste og evner at tilpasse sig i en verden under kon-
stant forandring. Omstillingsparathed og fleksibilitet er 
nødvendige for et fortsat bæredygtigt civilsamfund.  

Når vi nedenfor beskriver visioner for de kommende to års 
udvikling indenfor vores område, vil vi præsentere en 
egentlig handlingsplan, som rummer en gennemgang af, 
hvordan vi vil koble social bæredygtighed og meningsfulde 
fællesskaber sammen med vores kerneydelser i praksis.  

 

 

 

 

Fællesskab: 
 
Det at en gruppe menne-
sker er sammen om noget 
og derved føler en vis 
samhørighed. 
 

(Den Danske Ordbog) 
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Til inspiration 

Ser vi på den kommune vi bor i, har Aalborg Kommune i 
august 2021 vedtaget deres første Verdensmålsstrategi 
med afsæt i kommunens grundfortælling. Grundfortællin-
gen er udmøntningen af input fra borgere, virksomheder 
og organisationer i 2019, og den omfatter en række pejle-
mærker, der er stærkt forankret i civilsamfundet, og som 
også i De Frivilliges Hus giver mening: 

• Alle kan noget 

• Med gode forbindelser 

• Med store oplevelser 

• I grøn balance 

• I fællesskab 

Kommunens verdensmålsstrategi har 4 fokusområder: 
Klima, ressourcer, ulighed og biodiversitet, og særligt stra-
tegiens fokus på ulighed taler ind i den retning, De 
Frivilliges Hus i de kommende år vil tage. Hér omtales bl.a. 
ulighed i sundhed, ulighed mellem køn, etnicitet, social 
baggrund, og minoritetsgrupper, ensomhed og mistrivsel, 
hvilket understøtter vores strategiske fokus på netop disse 
områder. Vi vil i de kommende år arbejde for mangfoldig-
hed i frivillige fællesskaber ud fra en ligeværdig og 
inkluderende tilgang: ingen skal stå udenfor fællesskabet, 

og fællesskaberne skal have ressourcer og værktøjer til 
også at kunne inkludere mennesker i sårbare positioner.  

Kigger vi på tendenserne nationalt er det værd at be-
mærke, at der er en national civilsamfundsstrategi på 
trapperne, som bl.a. vores egen brancheorganisation FriSe 
(Frivilligcentre og Selvhjælp i Danmark) er kommet med en 
række anbefalinger til. 

Civilsamfundsstrategien sigter bl.a. på at styrke civilsam-
fundets muligheder for at skabe indsatser og fællesskaber, 
der gavner og inkluderer mennesker i udsatte og sårbare 
positioner. En del af formålet med strategien er at frem-
komme med en udmøntning af den såkaldte reserve på 
social-, sundheds-, og arbejdsmarkedsområdet (den tidli-
gere satspulje). Her peger 
anbefalingerne på en mål-
rettet investering i det 
enorme potentiale, som fin-
des i partnerskaber på 
tværs af civilsamfundssekto-
ren og den offentlige sektor. 

Hvis anbefalingerne følges, vil der i de kommende år være 
mulighed for støtte til lokale og nationale partnerskaber, 
der skal udvikle metoder og strukturer, der kan sikre et ba-
lanceret samarbejde til gavn for mennesker i sårbare og 
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udsatte positioner, herunder ensomhed. Civilsamfundet har 
nemlig potentialet til at skabe de nødvendige fællesskaber, 
opbygge viden om ensomhed og sørge for tidligere indsat-
ser, så vi minimerer de store psykiske og fysiske 
konsekvenser, langvarig ensomhed bringer med sig.  

I De Frivilliges Hus vil den kommende civilsamfundsstrategi 
være både inspiration og rettesnor i forhold til vores fokus 
på bæredygtige og meningsfulde fællesskaber, ligesom 
vores tænkning omkring finansiering, samarbejder og part-
nerskaber vil bygge på de anbefalinger, vores branche har 
afleveret til social- og ældreministeren. 

Bæredygtighed, synlighed og projekter  

Med en dagsorden som den her 
beskrevne er det væsentligt, at 
vi gør en aktiv indsats for at 
synliggøre og udbrede kend-
skabet til verdensmålene og 
den sociale bæredygtighed. 
Også det grønne område og 
koblingen til det sociale bør ek-
sponeres. Vores opgave er at 
benytte enhver lejlighed til at 
tydeliggøre, hvad det frivillige 
sociale område har brug for, og 

hvordan den sociale bæredygtighed spiller ind. F.eks. kan 
vi, med lidt nytænkning, sætte fokus på social bæredygtig-
hed, når vi afholder events som f.eks. FrivilligBørs, 
Frivilligmarked o.l. Samtidig kan vi ved sådanne lejligheder 
understøtte en ressourcedeling blandt deltagerne, og der-
med et mindre forbrug. Således knytter vi an til andre 
bæredygtighedsområder, og et par oplagte ’krydsfelter’ 
kan også nævnes her: 

Blandt vores ”egne” foreninger er 
der nogle, som igennem mange år 
har arbejdet lige ind i den grønne 
dagsorden, nemlig genbrugsom-
rådet. 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 ny aktualitet, 
hvor mange ønsker at mindske deres forbrug, herunder tøj-
forbrug. Genbrugsbutikkerne har således ikke haft 
bæredygtighed som det primære mål, men derimod det 
sociale. Omvendt med en noget nyere organisation Nord-
jysk Fødevareoverskud, hvor formålet med indsatsen i 
begyndelsen udelukkende handlede om at mindske 
madspild fra dagligvarebutikker. Det har vist sig, at afta-
gerne af disse overskudsvarer primært er socialt udsatte 



 
 

Virksomhedsplan 2022-23 
 
 
 

 
 
 

Side 7 af 21 

borgere, og at modtagelsen således bliver en helt konkret 
social hjælp. 

I forlængelse af disse krydsfelter skal nævnes, at social bæ-
redygtighed og meningsfulde fællesskaber også er 
styrende for vores projektudviklingsarbejde. De Frivilliges 
Hus har løbende udviklet projekter til gavn for civilsamfun-
det, som oftest indenfor metodeudvikling og/eller særlige 
målgrupper. Vi skal fortsat udvikle den slags projekter og 
søge finansiering til f.eks. at udbrede socialt bæredygtige 
og nytænkende metoder indenfor det frivillige sociale om-
råde, samt til indsatser rettet mod sårbare og udsatte 
målgrupper, for hvem der ikke findes relevante eller me-
ningsfulde tilbud om fællesskab, deltagelse og hjælp. 

 

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 FN’s verdens-
mål 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 Partnerska-
ber for handling. Vi mener, at vi i vores arbejde med disse 
mål bidrager til den bæredygtige udvikling og til, at ver-
densmålene kan nås i alle lande. 

 

Sådan arbejder vi med verdensmålene 

Når vi siger, at vi arbejder med FN’s verdensmål, så pynter 
vi os måske lidt med lånte fjer, for ofte er det i virkeligheden 
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de frivillige sociale foreninger, der arbejder ind i verdens-
målene, mens vores rolle er at understøtte, hjælpe på vej 
og gøre dem bedre til det, de gerne vil lave. 

Trivsel og sundhed 

Et væld af patientforeninger arbejder direkte 
med fysisk og psykisk sundhed og trivsel for folk i 
alle aldre, ligesom de fleste frivillige sociale for-

eninger arbejder for øget trivsel for deres målgruppe. 
Dertil kommer, at deltagelse i frivilligt arbejde og delta-
gelse i fællesskaberne giver en øget trivsel, fordi man bliver 
en del af et fællesskab, får mulighed for at bidrage, man 
bliver en unik ressource og får et tilhørsforhold. Vi hjælper 
folk med at finde det fællesskab og det frivillige arbejde, 
der passer til dem, ligesom vi arbejder med at skabe rum-
melige fællesskaber i foreningerne. 

Mindre ulighed 

I De Frivilliges Hus arbejder vi målrettet med en 
større inddragelse af alle mennesker i fælles-
skaberne, og med at mennesker i udsatte og 

sårbare livspositioner inddrages i frivilligt arbejde og i be-
slutningsprocesser omkring indsatser. En del af vores 
kerneydelser er at hjælpe mennesker med at finde den 
hjælp og støtte, der findes i de frivillige sociale foreningers 

tilbud. En del foreninger arbejder med at ”rette op” på ulig-
heder forskellige steder i samfundet, f.eks. 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 ini-
tiativer, som er med til at understøtte lokale 
sociale fællesskaber, ligesom vi understøtter 

opstart af nye fællesskaber, hvor der mangler. Et stærkt ci-
vilsamfund og lokalsamfund både i storby og landdistrikter 
med inkluderende fællesskaber er grobunden for den soci-
ale bæredygtighed. Foreningslivet danner også en del af 
rammen for den sociale bæredygtighed, fordi foreninger-
nes mangfoldighed og forskellige aktiviteter og sociale 
fællesskaber åbner mulighed for, at alle mennesker, uanset 
interesser, handicap, køn, alder og religion kan blive inklu-
deret i fællesskaberne. 

Fred, retfærdighed og stærke institutioner 

Vi ser civilsamfundet med en høj grad af selvor-
ganisering og et udbredt foreningsliv som et 
demokratisk aktiv. Målsætningen om lydhøre, 

inkluderende, deltagerbaserede og repræsentative beslut-
ningsprocesser på alle niveauer udleves i bedste 
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velgående i foreningslivet. Et robust og fagligt velfunderet 
frivilligcenter er en vigtig civilsamfundsaktør, fordi det bi-
drager til, at alle mennesker får mulighed for adgang til 
fællesskaber og de demokratiske beslutninger i den sam-
menhæng. Ligeledes kan alle borgere få adgang til 
understøttelse i opstart af nye initiativer. I De Frivilliges Hus 
arbejder vi bl.a. med kapacitets- og kvalitetsopbygning af 
foreninger og frivilliggrupper, og med at hjælpe borgere i 
gang med selv at starte nye initiativer op der hvor de me-
ner, 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 lige-
som FN, at en bæredygtig udvikling skal foregå gennem 
engagement og samarbejde mellem forskellige parter. Vi 
etablerer partnerskaber for handling både på tværs af sek-
torer, men også indenfor en enkelt sektor, nemlig 
civilsamfundet, gennem vores målrettede arbejde med for-
skellige netværk af foreninger og andre interessenter, hvor 
der kan udveksles og deles erfaringer, ideer og viden, in-
spireres, laves fælles projekter og indsatser. 
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Handlingsplan De Frivilliges Hus 2022-2023 

Alle teams har i forhold til de kommende års fokus udarbejdet en handlingsplan.  

Foreningsservice    

Målsætning • At blive opsøgt og brugt af for-
eninger 

• Skabe større synlighed for forenin-
gerne, deres fællesskaber og 
aktiviteter  

• Skabe synlighed for social bære-
dygtighed og for bæredygtighed 
generelt indenfor det frivillige so-
ciale felt 

• Udvikle foreningernes mindset og 
sprog omkring udsathed, sårbar-
hed, ressourcer, ligeværdighed 
m.m.  

• Mangeartet og fleksibel under-
støttelse af foreninger ud fra deres 
specifikke behov 

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

• Skabe mulighed for koblinger mel-
lem det sociale og det grønne 
område. 

Samarbejdspartnere • Foreninger, frivilliggrupper og 
organisationer 

• Uddannelsesinstitutioner 
• Foreninger fra det grønne om-

råde 
• Kommunale aktører. 
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Handlinger • Have overblik over de frivillige so-
ciale foreninger – og andre 
foreningstyper 

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

• Brobygning til relevante samar-
bejdspartnere i kommunen eller 
andre organisationer 

• Afholde/deltage i 2-3 synliggørel-
ses- eller faglige events om året 

• Etablere nye samarbejder og be-
givenheder inden for ”det grønne” 
område 

• Holde en tæt kontakt til forenin-
gerne gennem besøg, møder i 
huset, lokalelån, samarbejde om 
løsning af udfordringer etc. 

• Administrere lokalebookingsyste-
met og vedligeholde det, så det er 
brugervenligt for foreningerne. 

Opfølgning og 
evaluering 

• Evaluering på hver enkelt kur-
sus/ workshop 

• Skriftlig evaluering med spør-
geskema efter større events 

• Opfølgning efter tre måneder 
på vores nye samarbejdspart-
nere inden for det grønne 
område 

• Ad hoc undersøgelser indenfor 
relevante emner, f.eks. huset, 
kerneydelser, tilfredshed o.l. 
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Bliv Frivillig    

Målsætning • At inspirere, vejlede og guide 
mennesker i Aalborg kommune til 
frivilligt arbejde i sociale forenin-
ger og fællesskaber 

• At flere i sårbare og udsatte livs-
positioner får mulighed for at blive 
en del af foreningslivet og frivillig-
heden 

• At tænke sårbare/udsattes res-
sourcer og kompetencer ind i 
bæredygtighedsdagsordenen 

• At inspirere frivillige til deltagelse i 
de grønne fællesskaber. 

Samarbejdspartnere • Frivillige sociale foreninger 
• Uddannelsesinstitutioner 
• Relevante afdelinger i Kommu-

nen 
• Udvalgte grønne forenin-

ger/projekter. 
 

Handlinger • Løbende udvikling og tilpasning af 
inspirationsmøder 

• Afholde 4-6 inspirationsarrange-
menter om året 

• Afholde 3-5 sociale byvandringer i 
forskellige lokalområder 

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

• Deltage i relevante messer og ar-
rangementer 

• Holde oplæg om frivillighed 

Opfølgning og  
evaluering 

• Kampagner måles på antallet 
af uddelt materiale 

• Byvandringer evalueres med 
deltagerne 

• Hvert arrangement evalueres 
afslutningsvist sammen med 
deltagerne 

• Deltagelse i andres arrange-
menter evalueres internt 

• Sårbare gruppers deltagelse i 
frivilligheden evalueres ved 
case-evaluering. 
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• Tage kontakt til aktører med sår-
bare målgrupper og inspirere til at 
blive frivillige 

• Individuel forberedelse af hvert 
frivilligsted ift. at modtage sårbare 
frivillige 

• Afholde individuelle formidlings-
samtaler - både fysisk og digitalt - 
med mennesker, der ønsker at 
være frivillige 

• Have indsigt i fællesskaber inden 
for det grønne område. 

Deltagelse, rådgiv-
ning og selvhjælp 

   

Målsætning • At alle mennesker der ønsker at 
deltage i frivillige sociale fælles-
skaber, rådgivninger, selvhjælp og 
aktiviteter matches med relevante 
tilbud 

• At De Frivilliges Hus er indgangen 
til frivillige sociale fællesskaber og 
tilbud i hele Aalborg kommune 

• At sikre og understøtte adgang til 
frivillige fællesskaber, herunder 
selvhjælp  

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

Samarbejdspartnere • Foreninger og grupper med re-
levante fællesskaber og tilbud 

• Organisationer, der driver 
rådgivninger og andre tilbud 

• Aalborg Kommune, herunder 
Center for tværfaglig forebyg-
gelse og Center for mental 
sundhed samt relevante for-
valtninger 

• FriSe og andre Frivilligcentre 
• Uddannelsesinstitutioner 
• Erhvervslivet. 
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• At guide mennesker ind i menings-
fulde fællesskaber og tilbud, 
herunder rådgivning 

• At spotte områder, hvor der 
mangler relevante fællesskaber 
og tilbud 

• At understøtte, udvikle og kvali-
tetssikre nye og eksisterende 
fællesskaber, (bl.a. gennem pro-
jekter indenfor metodeudvikling 
og selvhjælp). 

Handlinger • At afholde samtaler - både fysisk 
og online - med mennesker, der 
søger fællesskaber, rådgivning el-
ler selvhjælp 

• At kommunikere tydeligt og over-
skueligt på hjemmeside og andre 
platforme om muligheder for del-
tagelse 

• At afholde mindst 1 temadag eller 
andet fagligt arrangement om 
året for selvhjælpsområdet  

• At udvikle relevante projekter in-
denfor selvhjælpsområdet  

• At understøtte forankringen af 
Kom Videre Mand forløbene 

Opfølgning og  
evaluering 

• Arrangementerne evalueres 
altid med deltagerne 

• Evaluering af oversigten over 
muligheder for deltagelse på 
hjemmesiden. 
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• At understøtte fleksible fællesska-
ber, f.eks. brobygning fra digitale 
til fysiske fællesskaber og omvendt 

• At udbrede kendskabet til andre 
muligheder for deltagelse, f.eks. 
digitale fællesskaber og/eller for-
løb. 

Netværk    

Målsætning • Facilitere kapacitetsopbyggende 
netværk 

• At kunne facilitere netværk på en 
faglig højt kvalificeret måde 

• At kende behovene for netværk 
• Etablere nye netværk – også 

gerne med deltagere fra andre 
foreninger end de sociale 

• Sikre mangfoldighed i netværks-
deltagelsen. 

Samarbejdspartnere • Foreninger 
• Brugere 
• Kommunale tilbud/medarbej-

dere 
• Andre foreningstyper, herun-

der grønne/klima/miljø 
• Evt. relevante virksomheder. 

 

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

• Facilitering: indkaldelse, referater, 
tilrettelæggelse af læringsproces-
ser, opdatere medlemsstatus, 
finde oplægsholdere, invitere nye 
med etc. 

• Bruge de sidste nye metoder til læ-
ring og procesunderstøttelse 

Opfølgning og  
evaluering 

• Med den frekvens, som hvert 
enkelt netværk ønsker det, la-
ves der en overordnet 
evaluering ift. netværkets mål-
sætning og 
arbejdsområder/temaer etc., 
som er fastlagt af deltagerne 
selv. 
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• Behovsafdækning ift. nye netværk 
• 1-2 nye netværk om året, hvis der 

er behov 
• Invitere brugere, frivillige, ansatte, 

kommunale aktører, andre for-
eningstyper, virksomheder og 
andre relevante parter med i net-
værk. 

Kommunikation    

Målsætning • Gøre DFH mere kendt og synlig i 
den brede offentlighed for at in-
spirere til opbakning og deltagelse 

• Synliggørelse af DHF’s kerneydel-
ser til sociale foreninger og byens 
borgere 

• Tænke verdensmålene, social bæ-
redygtighed og ”grønne 
fællesskaber” ind i DHF’s eksterne 
kommunikation 

• Synliggørelse af foreninger, fæl-
lesskaber og aktiviteter inden for 
det frivillige sociale område 

• Synliggøre de projekter, vi har i 
huset  

• Skabe opmærksomhed på, hvor-
dan vi taler om det frivillige sociale 

Samarbejdspartnere • Foreninger 
• Frivilligcentre 
• FriSe 
• Relevante institutioner og af-

delinger i forskellige 
forvaltninger ved Aalborg 
kommune 

• Lokale medier 
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arbejde, målgrupper, deltagelse, 
frivillighed, ”hjælpetilbud” etc. 

• Sikre at vi har en varieret kommu-
nikation, som når ud til 
mangfoldige målgrupper 

• Få flere abonnenter til vores ny-
hedsbrev, flere følgere på 
Facebook og flere besøgende på 
hjemmesiden 

Handlinger • 3-4 opslag om ugen på Facebook 
• 3-4 nyheder om ugen på hjemme-

siden 
• Udsendelse af 10-12 digitale ny-

hedsbreve om året 
• Udsende mindst 6 pressemedde-

lelser 
• Opgradering af hjemmesiden 
• Løbende opdatering af hjemmesi-

den 
• Producere videoopslag til sociale 

medier 3-4 gange om måneden 
• Opsige den faste medieaftale med 

Nordjyske og udvikle nye medie-
samarbejder 

• Udvikle DFH’s grundfortælling 
• 4-6 konkurrencer om året 
• Tiltrække følgere og abonnenter. 

Opfølgning og  
evaluering 

• Optælling af følgere på Face-
book 

• Optælling af abonnenter på 
nyhedsbrevet og antal åbnede 
nyhedsbreve. 
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Kommunesamarbejde    

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

• At styrke Kommunens kendskab til 
huset og til det frivillige sociale ar-
bejdes rolle i civilsamfundet  

• At brobygge og koordinere ind-
satser mellem kommune og 
civilsamfund, både på organisati-
onsniveau og på borgerniveau 

• At opnå større ligeværdighed i 
samarbejdet mellem frivillige for-
eninger og Kommunen. 

Samarbejdspartnere • Relevante afdelinger og institu-
tioner i forskellige forvaltninger 

• Sundheds- og Kulturforvaltnin-
gen 

• Aalborg Kommunes frivillig-
konsulentnetværk 

• Vejgaard bibliotek. 
 

Handlinger • Deltagelse i Aalborg Kommunes 
konsulentnetværk 

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

• 3-4 årlige dialogmøder med Cen-
ter for Tværfaglig Forebyggelse 

• Bidrage til udarbejdelse af strate-
gier o.a. 

• Vejledning af kommunale instituti-
oner om frivillighed 

Opfølgning og  
evaluering 

• Som en del af samarbejdsafta-
len med Aalborg Kommune 
udarbejdes hvert andet år en 
toårig virksomhedsplan med 
overordnede fokusområder og 
med indsatser og målsætnin-
ger 

• Som en del af samarbejdsafta-
len med Aalborg Kommune 
udarbejdes hvert år en årsrap-
port med en redegørelse for 
det foregående års aktiviteter 
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• Oplysning til kommunale medar-
bejdere om frivillighed og 
muligheder for deltagelse 

• Tilbyde vejledning om ligeværdig-
hed og reel samskabelse i 
samarbejdet mellem frivillige og 
kommunale aktører/projekter 

• Varetage sekretariatsfunktionen 
for kommunens Frivilligråd 

• Føre tilsyn med husets mødefacili-
teter og indgå i brugerråd og 
husråd. 

• Deltage i årlige dialogmøder 
med rådmand og forvaltnings-
ledelse. 

 

Samarbejde med  
erhvervslivet 

   

Målsætning • Opdyrke samarbejder med virk-
somheder og/eller -netværk 

• Udvikle metoder/modeller for 
samarbejde mellem civilsam-
fundsorganisationer og erhvervsliv 

• Opnå konkrete resultater af sam-
arbejdet, f.eks. finansiering, 
rekrutteringskanaler, nye delta-
gere el.lign. 

Samarbejdspartnere • Erhverv Nordjylland 
• Lokale virksomheder 
• Andre erhvervsnetværk 

Handlinger • Indgå i tæt samarbejde og dialog 
med Erhverv Nordjylland 

• Løbende dialog med erhvervslivet 

Opfølgning og  
evaluering 

• Løbende evaluering af samar-
bejdet med Erhverv 
Nordjylland 
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• Indgå samarbejder, evt. om pro-
jekter 

• Udbrede kendskab til samarbejds-
modeller til foreningslivet lokalt 

• Måle resultater af samarbejde 
og modeller 

Projekt: Kom Videre 
Mand 

   

Målsætning • At udbrede kendskab til KVM i 
Aalborg-området og til interes-
senter i Nordjylland 

• At sikre løbende opstart af KVM 
forløb 

• At have fokus på nye målgrupper 
• At viden og erfaringer fra projek-

tet bruges i vores arbejde 
fremover 

• At sikre rekruttering og engage-
ment af (nye) gruppeledere  

• At sikre lokal forankring af projek-
tet. 

Samarbejdspartnere • FriSe 
• Frivilligcentre 
• Lokale foreninger og interes-

senter 
• Kommuner og offentlige in-

stanser 
• Donorer, herunder SparNord 

Fonden. 
 

Handlinger • Rekruttering af deltagere 
• Rekruttering og uddannelse af 

gruppeledere 
• Gennemføre gruppeforløb i Aal-

borg og hos samarbejdspartnere 
Nordjylland 

Opfølgning og  
evaluering 

• Evaluering og afrapportering 
laves efter aftale med donorer 

• Løbende opfølgning laves med 
teamet 

• KVM forløb evalueres sammen 
med deltagerne efter hvert for-
løb. 
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• Opsøge interessenter og relevante 
“mandefora” mhp. at værge del-
tagere 

• Afholde 1-2 gruppelederkurser 
• Afholde gruppeledermøder efter 

behov med koordinering af pro-
jektaktiviteter 

• Afholde løbende samtaler med 
potentielle deltagere og frivillige 
gruppeledere 

• Projektet forankres i et team i DFH 
med deltagelse af frivillige grup-
peledere. 

 


