For frivillige
i Ringsted Kommune

Sociale medier - Skal, skal ikke?
Sociale medier er lynhurtige og effektive kommunikationskanaler, der
kan gavne og lette frivillige foreningers arbejde. Men hvad er egentlig op
og ned på de forskellige sociale medier? Og hvilke medier kan det bedst
betale sig at bruge?
Hvis du vil have et bedre indblik i de sociale
mediers verden og hvordan din forening kan
bruge medierne i jeres arbejde, så meld dig til dette
intensive aftenkursus. Her kommer vi
omkring emner som:
• Hvad er sociale medier? Hvad kendetegner dem
overordnet i forhold til eksempelvis aviser?
• Hvilke medier stikker ud blandt de mange og
bliver i særlig grad brugt i Danmark?
• Hvad kan de forskellige sociale medier - og hvad kan
de ikke?
• Hvilke målgrupper henvender de sig til?
• Hvad kræver de forskellige medier af ressourcer
og kompetencer?
• Hvad er næste skridt for dig og din forening?
Det kan være en fordel, hvis du deltager sammen
med en kollega fra din forening. Det er dog ikke en
nødvendighed, og skal ikke afholde dig fra at deltage.
Målgruppen for kurset er frivillige sociale foreninger
og folkeoplysende foreninger.

Praktiske oplysninger
• Deltager prisen er 75 kr. til dækning af forplejning og
undervisning. Det resterende beløb op til fuld deltagerpris betales af Ringsted Kommune
• Hvis du er tilmeldt, men udebliver uden afbud,
opkræver vi den fulde deltagerpris på 275 kr.
• Der serveres en sandwich, vand, frugt, kaffe og te.
Såfremt der skal tages særlige hensyn til allergier mv.
bedes du oplyse det, når du tilmelder dig
Tilmelding og spørgsmål
Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 3. marts,
og det skal ske på mail til 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 velkommen
til at kontakte os.

Tid og sted
Kurset afholdes mandag den 20. marts
kl. 17.30-21.00 på Rønnedevej 9, 4100 Ringsted.

Uddannelsen for frivillige i Ringsted Kommune gennemføres i samarbejde mellem
Team Fritid og Frivillighed og LYHNE KOMMUNIKATION

Midt i din uddannelse

