
Lederuddannelse for frivillige 
i Ringsted Kommune

6 moduler fra 15. september - 28. november 2017

Vil du stå i spidsen for 
en attraktiv forening?



I Ringsted Kommune understøtter vi det aktive fri-
villige foreningsliv på mange måder. En af dem er at 
tilbyde kompetenceudvikling og kurser, fordi uddan-
nelse er en vej til styrkelse af den frivillige arbejds-
indsats og foreningslivet.

I en forening er der mange opgaver og udfordringer 
– lige fra at finde frivillige instruktører til planlæg-
ning af næste uges aktiviteter, og frem til de mere 
langsigtede strategiplaner for foreningens udvikling. 
Der er opgaver med fokus på medlemmer og frivilli-
ge indadtil i foreningen. Samtidig er der også behov 
for at kunne samarbejde med eksterne parter og vise 
udadtil, hvilken værdi foreningen skaber. 

Det er med afsæt i denne dagligdag i foreningerne, 
at vi igen i 2017 tilbyder en lederuddannelse til de 
frivillige. 

Denne invitation beskriver et uddannelsesforløb som 
meget gerne skulle give dig nye kompetencer, nye 
netværk og ny energi til at ruste dig og din forening 
til fremtiden. 

Hvem er du?
Du er en del af en frivillig social forening, en idræts-
forening, en spejdergruppe eller en anden folkeoply-
sende forening. Du er enten leder, eller du går måske 
med en leder i maven. Fælles for dig og de andre 
deltagere er, at I er indstillet på at lægge kræfter i 

uddannelsesforløbet og efterfølgende vil bruge den 
nye viden til at styrke jeres forening, og dermed hele 
foreningslivet i Ringsted Kommune.  

Vi opfordrer til, at I deltager mindst to fra samme 
forening. Det vil styrke jeres udbytte af uddannelsen.
 
Foreningsudvikling, nyt projekt eller partnerskab?
Lederuddannelsen tager udgangspunkt i din egen 
forening. Gennem teori, redskaber, øvelser og dialog 
får du lejlighed til at analysere, udfordre og reflektere 
over, hvordan det egentlig går i din forening. På ud-
dannelsen vil erfarne foreningsudviklere undervise 
dig i arbejdet med at udforme en konkret udviklings-
plan, som du efterfølgende kan være med til at re-
alisere i din egen forening. Det kan være et initiativ, 
der udvikler din forening organisatorisk, et projekt 
du længe har ønsket at beskrive og udføre, eller en 
nysgerrighed på hvordan din forening kan etablere 
et succesfuldt partnerskab. Udover at lære en masse 
nye metoder og opnå en større indsigt i din egen 
personlige rolle i foreningen, kommer du hjem med 
en konkret udviklingsplan. 

Moduler og forløb
Lederuddannelsen er opdelt i seks moduler, som 
finder sted i løbet af efteråret 2017. Første modul er 
en fredag-lørdag med overnatning på kursusstedet, 
mens fire moduler ligger på hverdagsaftener og et 
enkelt modul finder sted en hel lørdag i dagtimerne.
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Fredag den 15. september kl. 17.00 
til lørdag den 16. september kl. 15.00 

Hotel Vilcon, Lorupvej 44, 4200 Slagelse

• Velkomst og rammesætning for forløbet
• Fokus på foreningens interne forhold
• Foreningsledelse og personlig adfærd
• Svar på undersøgelse i egen forening

Tirsdag den 26. september kl. 17.30 – 21.00 

Rådhuset, Sct. Bendtsgade 1,
4100 Ringsted

• Fokus på foreningens eksterne forhold
• Partnerskaber og værdiskabelse
• Foreningens rolle i lokalområdet 

Torsdag den 12. oktober kl. 17.30 – 21.00 

Rønnedevej 9, 4100 Ringsted

• Ledelse og motivation af frivillige
• Rekruttering og organisering af frivillige
• Kommunikation til og udvikling af frivillige

Lørdag den 28. oktober kl. 9.00 – 17.00 

Ringsted Sportscenter, Tværalle 8, 
4100 Ringsted

• Fremstilling af sammenhængende 
 udviklingsplan for:
 - Foreningsudvikling
 - Nyt projekt
 - Nyt partnerskab
• Fra strategisk niveau til handlingsplan

Onsdag den 8. november kl. 17.30 – 21.00 

Rønnedevej 9, 4100 Ringsted

• Formidling af udviklingsplanens budskaber
• Evnen til at tiltrække frivillige, deltagere 
 og bidragsydere til planen.

Tirsdag den 28. november kl. 17.30 – 21.00 

Byrådssalen, Rådhuset, Sct. Bendtsgade 1, 
4100 Ringsted

• Præsentation af udviklingsplanen 
 i byrådssalen
• Dialog og spørgsmål
• Evaluering og overrækkelse af 
 kursusbeviser

Modul 1 Modul 2

Modul 3 Modul 4

Modul 5 Modul 6



• Deltagerprisen er 1.250 kr. pr. person.  
 Hvis I er to eller flere tilmeldte fra foreningen, 
 er deltagerprisen 1.000 kr. pr. person.  
 Det resterende beløb op til fuld deltagerpris 
 betales af Ringsted Kommune.

• Hvis du er tilmeldt, men deltager i færre end 
 fem moduler, opkræver vi den fulde deltagerpris 
 på 4.500 kr.

• Der indgår forplejning i forbindelse med de seks 
 moduler samt overnatning i enkeltværelse på 
 modul 1

• Forud for modul 1 vil vi bede dig og nogle af 
 medlemmerne i din forening om at besvare en 
 internetbaseret spørgeundersøgelse, der sætter 
 fokus på dig som foreningsleder og hvordan din 
 forening har det. På modul 1 vil du komme til at 
 arbejde med svarene, der er anonyme.

• Der er 30 pladser på kurset og pladserne fordeles 
 efter ”først til mølle” princippet

Tilmelding og spørgsmål

Sidste tilmeldingsfrist er 21. august 2017 og skal ske 
til en af undertegnede i Team Fritid og Frivillighed:

Flemming Christensen  
Tlf. 5762 6243 / fbc@ringsted.dk 

Trine Testmann 
Tlf. 5762 6244 / trte@ringsted.dk
  
Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis også 
velkommen til at kontakte os.

Hvem står bag uddannelsen?

Lederuddannelsen for frivillige i Ringsted Kommu-
ne gennemføres i et tæt samarbejde mellem Team 
Fritid og Frivillighed og Foreningsudviklerne. 
På www.foreningsudviklerne.dk kan du læse mere 
om Foreningsudviklernes ambitioner om at styrke 
det frivillige arbejde i lokalforeninger, landsorgani- 
sationer og kommuner.

Praktiske oplysninger

Midt i din uddannelse


