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Guiden er bygget op over en række temaer. 
Under hvert tema er centrale metoder beskrevet med et konkret eksempel som udgangspunkt.

Opdag foreningslivet som samarbejdspartner og se deres potentialer      
 Opdag potentialerne i foreningslivet (1)

Kommunen som match maker i foreningslivet
  Skab synergieffekter i foreningslivet (2)
 Vis vej til foreningslivets muligheder via skoler og fritidsklubber (3)

Kommunen som samarbejdspartner
  Kommune og forening kan supplere hinanden (4)
 Brug potentialerne hos de etniske minoritetsforeninger (5)

Kommunen som facilitator for CSR-samarbejde mellem foreninger og virksomheder 
 Faciliter CSR-samarbejde mellem foreningsliv og virksomheder (6)
 Speed dating – en ny måde at mødes på (7)

 Samarbejd med virksomhederne om foreningslivets udvikling (8)

Indholdsfortegnelse

En guide til et styrket og 
mere mangfoldigt foreningsliv



Styrk jeres indsats gennem samarbejde 
En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Når I som kommune ønsker at styrke 
integrationsindsatsen gennem samar-
bejde med foreningslivet, er det godt at 
have blik for, hvordan og på hvilke om-
råder foreningernes kompetencer kan 
supplere jeres indsats. 

Ved at inddrage civilsamfundet kan I få 
adgang til målgrupper, som kan være 
svære at nå gennem kommunens kana-
ler, og I kan sammen med civilsamfun-
det iværksætte indsatser, der styrker 
borgerens deltagelse i fællesskabet. 

I kan også få glæde af de erfaringer 
og kompetencer, der ligger ude hos de 
frivillige – ligesom det kan styrke inte-
grationsindsatsen, at I understøtter et 
samarbejde på tværs af foreningslivet 
og på tværs af forenings- og forret-
ningslivet og derigennem bruger hinan-
dens forskelligartede kompetencer.

Opnå fordele ved at samarbejde 
med foreningslivet om integra-
tionsindsatsen

Denne guide er lavet til kommuner, der 
ønsker inspiration og konkrete redska-
ber til at styrke deres integrationsind-
sats gennem samarbejde med for-
eningslivet og virksomhederne.

En styrket integrationsindsats kan 
opnås gennem større inddragelse af 
civilsamfundet. Det lokale foreningsliv 
kan bidrage med mange og nye kom-
petencer, som kan styrke jeres indsats i 
kommunerne. 

Mange kommuner har gode erfaringer 
med at samarbejde med foreningsliv 
og virksomheder, da det både kvalitets-
udvikler foreningslivets aktiviteter og 
styrker kommunens integrationsindsats 
– begge dele til gavn for den enkelte 
borger, foreningen og civilsamfundet 
som helhed.

Samarbejde med foreningslivet kan 
styrke nogle af de kompetencer og 
indsatser, I som kommune gerne vil 
være skarpere på, og som I ikke kan 
gennemføre alene.

Guiden skal ses som et metodekatalog 
med konkrete redskaber til, hvordan I 
som kommune kan løfte jeres integra-
tionsindsats i samarbejde med det loka-
le civilsamfund. Kommunens opsøgen-
de arbejde i foreningslivet er foldet ud 
under metoden ”Opdag potentialerne i 
foreningslivet”. Kapitlet er tænkt som en 
introducerende metode, der med fordel 
kan bruges som forberedende metode 
for de efterfølgende metoder.

Derefter følger metoder indenfor 
følgende temaer:

      Match making mellem de forskellige        
      foreninger i lokalområdet
      Samarbejde med foreningslivet 
      Facilitering af samarbejde mellem  
      foreningsliv og virksomheder.

Hver metode har et eller flere praksis-
eksempler, der danner grundlag for 
trin-for-trin modeller, der er lige til at 
bruge i jeres kommune. 

Få konkrete metoder til at styrke 
integrationsindsatsen

Metodeguiden er lavet ud fra de er-
faringer, der er gjort i indsatsen 
gennemført i perioden 2010-2012 
med støtte fra Social- og Integrations-
ministeriet under strategien ”Mangfol-
digt Foreningsdanmark – integration 
gennem foreningslivet”.

God læselyst.
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I Aarhus Kommune er der gennem en opsøgende 
indsats i foreningslivet udviklet en mere koordi-
neret og sammenhængende integrationsindsats. 
En frivillighedskoordinator i kommunen har ak-
tivt opsøgt foreningerne og fået en snak ansigt til 
ansigt med de enkelte foreninger om deres akti-
viteter, kompetencer og udfordringer. Kommunen 
har på den måde fået viden om foreningerne og 
deres interesser, og der er skabt flere konkrete 
samarbejdsprojekter ud fra den opnåede viden 
- både mellem foreninger og mellem kommunen 
og foreninger. Kommunens opsøgende arbejde 
har betydet, at foreningerne nu ser kommunen 
som en aktiv samarbejdspartner i integrations- 
og foreningsarbejdet. Kommunen indtænker nu 
samarbejde som et konkret redskab til en styrket 
integrationsindsats.

Du kan læse mere på Aarhus Kommunes hjemme-
side om frivillighed og integration i fritidslivet: 
http://www.aarhus.dk/da/borger/kultur-idraet-og-
fritid/Fritid-og-Idraet/Integration-i-fritidslivet.aspx

Du kan også kontakte idræts- og integrationskon-
sulenterne for at høre mere om deres erfaringer: 
http://www.aarhus.dk/da/borger/kultur-idraet-og-
fritid/Fritid-og-Idraet/For-foreninger/Idraets-og-
Integrationskonsulenterne.aspx

Opsøgende arbejde i 
foreningslivet

”Vi skal vise forening-
erne, at vi vil dem, og at 
vi anerkender det, de kan i 
forhold til, hvad kommunen 
kan. Vi skal lytte og tage 
udgangspunkt i det, som 
foreningerne kan og vil.” 

Projektleder, 
Aarhus Kommune

(1)

“

Opdag potentialerne i foreningslivet

Foreningslivet har mange kompetencer 
og erfaringer, som kan styrke og supplere 
jeres integrationsindsats i kommunen. 

Foreningslivet kan være en indgang til 
målgrupper, som I ikke selv kan nå, og 
foreningslivet har ofte ideer, aktiviteter 
og erfaringer, der kan supplere kom-
munens initiativer. 

Hvis I ønsker at bruge foreningslivets res-
sourcer, kan I opsøge foreningerne i jeres 
lokalområde og finde ud af, hvilke akti-
viteter og hvilke målgrupper de har, samt 
hvordan I kan støtte det arbejde, som 
foreningerne allerede udfører med hjælp 
fra jeres viden og erfaringer på området – 
så jeres integrationsindsats bliver styrket.  
For at opnå et godt samarbejde, er det 
vigtigt, at I først spørger jer selv: hvorfor 
samarbejde? Det er ikke nok, at I gerne 
vil. I skal være enige om, at der er et be-
hov for at gøre noget nyt, og at et samar-
bejde med foreningslivet er en fordel for 
kommunens integrationsindsats og for 
foreningernes igangværende aktiviteter. 
Udgangspunktet skal være jeres overve-
jelser omkring, hvad I kan bidrage med 
i forhold til foreningerne. Og omvendt, 
hvad foreningen kan bidrage med i kom-
munens integrationsindsats? 

Jeres opsøgende arbejde kan være 
med til at skabe kontakter på tværs i for-
eningslivet og sætte foreninger og pro-
jektmagere sammen. Hav derfor øje for 
mulige synergier og forskellige ressour-
cer hos de forskellige aktører.

I det opsøgende arbejde er det vigtigt, at 
I som kommune kommer til foreningerne 
med nysgerrighed og anerkendelse af 
den indsats, som foreningerne yder. Lyt 
til foreningernes mål og interesser. Som 
kommune skal I, som en ligeværdig sam-
arbejdspartner, møde foreningerne dér, 
hvor de er. I skal sætte fokus på den 
enkelte forening og dennes interesser 
og fortælle de frivillige, at deres kompe-
tencer kan styrke den kommunale ind-
sats. Derfor er det en god idé at prioritere 
målrettede foreningsmøder og konkrete 
projekter frem for brede netværksmøder. 



Opdag potentialerne i foreningslivet

Foreningsudvikling i Dansk 
Flygtningehjælp 

(1)
Afklar, hvilken rolle I som kommune ønsker at have i forhold til det frivillige foreningsliv. Indkald til et møde internt i kommunen, hvor I 
skal afklare:

 Hvilke ressourcer, hvilken viden og hvilket netværk, kan vi som kommune tilbyde? 

Det kan f.eks. være erfaringer og viden, I har i forhold til borgerne, som I kan dele med foreningerne. Det er vigtigt, at det er afklaret inden 
kontakten til foreningerne. Skab opbakning til ideen ved at inddrage så mange som muligt i opstartsfasen og sæt fokus på alle potentialerne i et 
tættere samarbejde med foreningslivet. 

Tag kontakt til foreningerne en ad gangen ved at ringe og spørge, om I må komme på besøg, se foreningen og høre om deres aktiviteter. 

 Anerkend foreningerne og de frivillige for det, som de allerede gør.
 Spørg åbent ind til, hvad foreningerne laver, hvilke målgrupper de arbejder med eller gerne vil arbejde med.
 Spørg foreningerne, om de har nye ideer, de gerne vil arbejde med og videreudvikle.
 Spørg, hvilke udfordringer foreningerne har, og om de mangler viden og kompetencer på nogle områder.
 Lyt og vær opmærksom på, hvor kommunen kan spille en rolle og støtte den enkelte forening.
 Fortæl, hvad I ved om andre i foreningslivet, der laver lignende aktiviteter eller har lignende udfordringer – og formidl kontaktoplys- 
 ninger til de mulige samarbejdspartnere.

Se efter samarbejdsflader og synergier både mellem foreningerne og mellem jer selv og foreningerne. Efter jeres tur rundt i det lokale 
foreningsliv, har I nu viden til at se samarbejdsmuligheder. Drøft derefter internt i kommunen:

 Adgang til målgruppen: Er der foreninger, der kan få adgang til en målgruppe via jeres egen indgang til kommunens borgere eller  
 gennem andre foreningers brugere? Eller kan I selv få adgang til målgrupper ved at bruge foreningernes målgrupper.
 Samme kerneopgaver: Er der foreninger, der arbejder med samme interesser eller kerneopgaver, så de kunne løfte en indsats sammen. 
 Supplerende kerneopgaver: Er der foreninger, som laver aktiviteter, som supplerer hinanden godt, og som med fordel kunne sam - 
 mentænkes? Er der foreninger, der laver aktiviteter, der supplerer nogle af jeres aktiviteter, som I kan skabe samarbejde om.
 Læring og viden: Er der foreninger, der mangler kompetencer og viden, som andre foreninger har og kan formidle? Er der foreninger,  
 der står med kompetencer og erfaringer, som I med fordel kan bruge i jeres indsats? Eller har I en særlig viden, som I kan bidrage  
 med i forhold til foreningernes udfordringer?

1.

2.

3.

    Hvordan gør vi?

O
pdag foreningslivet som

 sam
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Randers Kommune opbygger samarbejde 
mellem Ældresagen og International 
Kvindeforening

I Randers har kommunen faciliteret et samarbejde mellem Ældresagen 
og en ny forening kaldet International Kvindeforening. Kommunens pro-
jektleder sørgede for at sætte et møde i stand mellem de to foreninger, 
så de sammen kunne udvikle et samarbejde og bruge hinandens kom-
petencer. Her hjalp projektlederen International Kvindeforening med at 
sætte ord på, hvad de gerne ville have ud af samarbejdet. Foreningen 
manglede både en kon-kret aktivitet samt kendskab til, hvad det vil sige 
at være en frivillig forening i Danmark. Ældresagen ville gerne have 
nogle yngre frivillige som besøgsvenner. Via samarbejdet har medlem-
merne i International Kvindeforening fået en meningsfuld aktivitet uden 
selv at skulle starte fra bunden. Samtidig får foreningen erfaring med, 
hvordan man laver frivilligt arbejde i Danmark. Ældresagen har fået en 
række engagerede, yngre frivillige, der kan noget andet end de ældre 
frivillige, der almindeligvis er tilknyttet Ældresagen.

Få mere at vide hos Frivilligværket i Randers Kommune: http://frivil-
ligvaerket.randers.dk

(2)Skab synergieffekter i foreningslivet

Blandt skaren af foreninger i et lokal-
område kan der være store forskelle på 
foreningernes ressourcer, styrker og 
udfordringer. Derfor kan civilsamfundet 
bruge hinandens kompetencer til at blive 
stærkere og udvikle foreningernes ind-
satser. Udvikling af civilsamfundet i jeres 
lokalområde betyder, at I som kommune 
får styrket jeres egne og de frivilliges ind-
satser og aktiviteter, der inddrager jeres 
borgere i samfundet og i fællesskabet. 

Hvis I som kommune ønsker en styrket 
integrationsindsats, kan I være med til 
at skabe samarbejdsrelationer mellem 
foreningerne, så deres indsatser på 
området bliver stærkere. 

Det kræver, at I som kommune har kend-
skab til foreningslivet og de forskellige 
foreningers styrker og udfordringer. I den 
rolle skal I som kommune have øje for for-
eningernes egne interesser for at udvikle 
sig, men også plante ideer til, hvordan 
foreningerne kan udvikle sig. Se efter 
kompetencer, som en forening har, og 
som en anden forening måske mangler. 
Vær opmærksom på mulig synergi og 
mulige samarbejdsflader på baggrund af 
enslydende formål eller målgrupper. I kan 
også tænke i match, hvor den ene part 
har målgruppen, og hvor den anden har 
ressourcerne og de frivillige. Undersøg, 
om der er foreninger, der kan støtte og 
indtage en mentorrolle overfor en mindre 
erfaren forening.

De foreninger, der har brug for støtte, kan 
f.eks. være nyetablerede. Det kan være for- 
eninger, der adskiller sig fra det gængse 
billede, eller foreninger, hvor nøgleperson-
erne er nye og uerfarne i det danske for-  
eningsliv. Sæt jer for at skabe relationer mel-
lem foreningerne, hvor foreningerne giver 
hjælp til selvhjælp, så foreningerne lærer af 
hinanden og på den måde får styrket deres 
kompetencer.

Vær tydelig omkring kommunens rolle: Gør 
det tydeligt for de foreninger I matcher, at 
kommunen trækker sig ud igen, når sam-
arbejdet er i gang. Forklar, at I som kom-
mune primært vil hjælpe foreningernes sa-
marbejde i etableringsfasen, og at det er 
foreningerne, der bærer samarbejdet – men 
at kommunen altid er tilgængelig og inte-
resseret i at følge med fra sidelinjen.

Slagelse Kommune matcher det lokale 
kvarterhus med fodboldklubben

I Slagelse har Kvarterhuset Oasen og fodboldklubben B73 fundet 
sammen med hjælp fra kommunens integrationskoordinator. Integra-
tionskoordinatoren har gennem sit opsøgende arbejde i kommunens 
foreningsliv snakket med både kvarterhuset og fodboldklubben og fun-
det ud af, at de kunne hjælpe hinanden. Derfor inviterede kommunens 
integrationskoordinator B73 ud i Oasen, så de kunne opdage hinan-
dens potentialer.

Oasen ligger i et udsat boligområde og er samlingssted for boligom-
rådets beboere. Oasen har sin egen fodboldklub, men vil gerne give 
de tilknyttede børn og unge mulighed for at opleve foreningslivet uden 
for boligområdet. B73 er en traditionel fodboldklub, som gerne vil have 
flere medlemmer i børne- og ungdomsafdelingen. Gennem samarbejdet 
med Oasen har B73 fået udvidet sit rekrutteringsgrundlag betragteligt.

Frivillig leder, 
fodboldklubben B73

”Kommunen har plantet ideen omkring 
at skabe CSR-samarbejdet, og kom-
munens involvering har også givet en 
større bevågenhed hos virksomheden. 
Det er en slags blåstempling. For os 
giver det ”street credit”, at virksom-
heden gider investere i os.” 

Frivillig fra forening
 i CSR-samarbejde

”Integrationskoordinatoren 
har været katalysator fra starten. 
Jeg havde lidt kontakt med Oasen i 
forvejen, men det var ikke formaliseret. 
Nu har vi et koncept, og samarbejdet 
er blevet styrket. Integrationskoordi-
natoren har gjort det så godt, at han 
har gjort sig selv arbejdsløs, for vi har 
fortsat samarbejdet uden ham.” “

-



Foreningsudvikling i Dansk 
Flygtningehjælp 

Opsøg foreningerne. Hvis I ikke allerede har det fulde overblik over det lokale civilsamfund og deres kompetencer, brug da metoden 
”Opdag potentialerne i foreningslivet”, punkt 2.

Se efter match. Sammenhold den information, I har om foreningerne og overvej, hvor en forening har kompetencer, som en anden står og 
mangler. (Se ”Opdag potentialerne i foreningslivet”, punkt 3). Det kan være regnskab, projektledelse, supervision, rekruttering af frivillige, 
samarbejde med lokale boligforeninger, udvikling af frivillige trænere og ledere eller noget helt andet.

Aftal et møde med de foreninger, som I mener kan hjælpe hinanden:

Forbered spørgsmål til foreningerne om:

 Foreningens interesser for samarbejdet.
 Hvilke kompetencer har foreningerne hver især?
 Hvad kan de bidrage med ved et samarbejde?
 Hvilke konkrete kompetencer eller ressourcer mangler de?

Snak om alle punkterne og find ud af, om foreningerne på den baggrund kan leve op til hinandens ønsker og krav. 
Giv foreningerne plads og tid til at lære hinanden at kende ved f.eks. at sætte tid af, så de kan drøfte deres erfaringer, muligheder   
og udfordringer med hinanden. Afklar, om der er behov for et møde mere, eller lav med det samme en aftale om, hvordan foreningerne 
kan få gavn af hinanden. 

Lav en enkel og kort samarbejdsaftale, der beskriver, hvilke forpligtelser foreningerne har. Aftalen skal indeholde hvornår, hvor ofte, hvor 
længe, og hvordan projektet skal foregå samt:

 De ressourcer, som foreningerne hver især kan og vil lægge i samarbejdet.
 Hvor ofte der skal holdes statusmøder – f.eks. hvert kvartal eller hvert halve år?
 Hvordan man håndterer udfordringer, der opstår i samarbejdet. 

Sæt fokus på hjælp til selvhjælp i dialogen med foreningerne. Fortæl fra starten foreningerne, at deres samarbejde bygger på, at de 
bruger hinandens kompetencer og lærer af dem. Gør noget ud af at fortælle, at foreningerne skal vise hinanden, hvordan man løser en 
opgave, så foreningerne hver især får suppleret deres egne kompetencer.

Følg løbende op på samarbejdet mellem foreningerne. Aftal løbende opfølgningsmøder mellem parterne, hvor I som kommune de første 
par gange har en faciliterende rolle ved f.eks. at have forberedt en dagsorden, der lægger op til dialog. Sammen kan I gennemgå:

 Hvordan går samarbejdet? 
 Hvilken positiv udvikling er der sket?
 Hvilke udfordringer har parterne mødt, og hvordan kan de løses? 
 Hvad er næste mål for samarbejdet?

5.

4.

3.
2.

1.

(2)
Skab synergieffekter i foreningslivet    Hvordan gør vi?
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Skab synergieffekter i foreningslivet

Fritidsklubben som afsæt for 
en ny fritidsaktivitet

I Randers Kommune har en frivillig korleder brugt 
en lokal fritidsklub som afsæt for at oprette et 
børnekor. Koret øver i fritidsklubbens lokaler, og på 
den måde får fritidsklubben en ny aktivitet, og koret 
får lokaler og deltagere til koret. Integrationskoor-
dinatoren i kommunen har fungeret som katalysa-
tor for børnekoret. Det hele startede med, at inte-
grationskoordinatoren opsøgte fritidshjemmet og 
spurgte til, hvad man kunne igangsætte af nye, 
utraditionelle aktiviteter med fritidshjemmet som 
ramme. Integrationskoordinatoren har også stået 
for at søge midler, f.eks. når koret skal på tur, og 
koordinatoren har løbende fulgt op på projektet.

(3)Vis vej til foreningslivets muligheder via skoler og fritidsklubber

I nogle boligområder, er der mange ikke-
foreningsvante børn og unge, som med 
fordel kan præsenteres for det lokale 
foreningsliv. Det kan I som kommune 
hjælpe på vej gennem jeres indgang til 
borgerne. 

Et samarbejde mellem kommunens 
skoler og fritidsklubber og forenings-
livet kan være med til at styrke jeres 
egne indsatser på området, og I får sty-
rket jeres borgeres inddragelse i fæl-
lesskabet. 

Som kommune har I via jeres kommunale 
institutioner som skoler, daginstitutioner, 
fritidsklubber m.v. adgang til de fleste 
borgere. I kan derfor vise vej via jeres 
netværk. Mange foreninger vil gerne have 
flere børn og unge som medlemmer, men 
mangler adgang til målgruppen – den 
kan I som kommune give dem. 

Når kommunen ønsker at vise vej til for-
eningslivets muligheder, kræver det et 
godt kendskab til både boligområderne, 
de kommunale institutioner og forenings-
livet i området. Udgangspunktet er mini-
mum to parter: En kommunal part, der 
arbejder med målgruppen til daglig, og 
en part i foreningslivet, der ønsker at 
gøre opmærksom på det, de kan tilbyde 
målgruppen – det kan være spejderakti-
viteter, sport, kultur m.v. I nogle tilfælde 
kan foreningernes møde med målgrup-
pen blive starten på oprettelsen af en 
ny fast aktivitet, der gør det attraktivt for 
flere at være en del af foreningslivet. Og 
i andre tilfælde bliver aktiviteten i skolen/
fritidsklubben porten til foreningslivet.

Det er en god idé at bruge lokaler, som 
børnene og deres forældre i forvejen 
kender og er vant til at komme i – det 
skaber tryghed og gør det nemmere at 
være en del af aktiviteten.  
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Leder af fritidsklubben

”Jeg er ikke vant til at arbejde med 
kommunen på den måde, men jeg 
synes, det skaber en helhed i kom-
munen. Det er til stor gavn. Det er 
vigtigt, at integrationskoordinatoren 
kontakter os – det er godt, at vi samar-
bejder på den måde. De finder ud af, 
hvad vi professionelle har af erfaringer, 
og det er vigtigt.” “

”Det gør det trygt for forældrene, 
at den nye fritidsaktivitet foregår 
et sted, de kender, og er knyttet til 
personer, de har tillid til.” 

Projektleder, 
Randers Kommune



Foreningsudvikling i Dansk 
Flygtningehjælp 

Afklar hvilke fordele et samarbejde mellem foreninger og skoler/fritidsklubber har for jer som kommune. Drøft internt i kommunen – evt. på tværs af 
forvaltninger:

 Hvad får vi som kommune ud af et samarbejde?
 Hvilke muligheder er der for samarbejde mellem foreningsliv og de lokale skoler/fritidsklubber?
 Hvad får parterne hver især ud af et samarbejde?
 Hvilken rolle skal vi selv have i samarbejdet? 

Skriv jeres drøftelser ned på en præsentation, som I bruger, når I besøger foreninger i lokalområdet.

Find de lokalområder, hvor børnene og de unge er mindre foreningsvante og med fordel kunne være mere aktive i fritidslivet. Overvej, hvilke ind-
gange I som kommune allerede har til grupper, som ikke bruger foreningslivet muligheder, og find grupperne der, hvor de i forvejen færdes – det kan f.eks. 
være skoler eller fritidsklubber. Brug aktivt jeres eget og andres netværk. F.eks. har jeres skoleforvaltning kendskab til skoler og fritidsklubber.

Find en samarbejdspartner, der har kontakt til målgruppen:

 Tag ud og opsøg skolerne og fritidsklubberne og spørg, om de er interesseret i at tilbyde børnene og de unge mere viden om mulighederne for 
 foreningsaktiviteter. Brug jeres præsentation fra punkt 1 til at fortælle om fordelene ved et samarbejde med en forening, der kunne gennemføre   
 aktiviteter for målgruppen.
 Fortæl de interesserede skoler og fritidsklubber, hvad der kræves af dem: F.eks. at de hver onsdag efter skole eller i klubben sætter tid af til at få   
 besøg af en eller flere foreninger, og at de skal formidle muligheden til børnene og de unge.
 Spørg skolerne og klubberne, hvilke aktiviteter de tror, der vil være interesse for blandt børnene og de unge – involver dem og brug deres kendskab  
 til børnene og lokalområdet.

Punkterne fortsættes på næste side
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Find én eller flere foreninger, der har aktiviteterne:

 Overvej hvilke foreninger, der til dagligt arbejder med de aktiviteter, som målgruppen er interesseret i. Brug jeres viden fra det opsøgende arbejde   
 - se ”Opdag potentialerne i foreningslivet”. I skal her være opmærksomme på, om foreningerne brænder for sagen, om de er interesseret i at få   
 flere medlemmer – og at de også skal kunne rumme flere og nye typer af medlemmer. 
 Tag ud til foreningerne og præsenter dem for ideen. Brug præsentationen fra punkt 1, hvor I fortæller om fordelene ved samarbejdet 
 Inviter til et efterfølgende møde med skolen eller fritidsklubben.

Forventningsafstemning. Hold et møde, hvor parterne mødes og får mulighed for at tale om rammerne og forventningerne til et samarbejde.

 Hvad kan parterne hver især bidrage med?
 Hvad forventer de af et samarbejde?
 Hvilke udfordringer og muligheder kan der være ved samarbejdet?
 Hvornår, hvor ofte, hvor længe, og hvordan skal aktiviteterne præsenteres for børnene og de unge?
 Er der tale om en tilbagevendende aktivitet hver uge eller hver måned? 
 Eller er det en større event, der foregår en enkelt gang?
 Hvem i samarbejdet har det koordinerende ansvar?

Lav en skriftlig samarbejdsaftale om projektets varighed og hyppigheden af aktiviteterne, som alle parter skriver under på. Aftalen skal indeholde hvornår, 
hvor ofte, hvor længe, og hvordan projektet skal foregå samt:

 De ressourcer, som foreningerne hver især kan og vil lægge i samarbejdet.
 Hvor ofte der skal afholdes statusmøder – f.eks. hvert kvartal eller hvert halve år?
 Hvordan man håndterer en situation, hvor der ikke er frivillige nok.

5.
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”En mentor kan åbne døren til 
samfundet på en helt anden måde 
end en kommunalt ansat, men der 
er brug for kommunens kontakt til 
borgerne. Rollerne er forskellige, men 
de understøtter også hinanden godt. 
Der er en fælles interesse om en øget 
integrationsindsats. Det er et godt 
udgangspunkt for et samarbejde.” 

Projektleder, 
Aarhus Kommune“ K
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Aarhus Kommunes afdeling for Job og Integra-
tion samarbejder med Frivilligcenter Aarhus og 
Ungdommens Røde Kors. Kommunen har sørget 
for, at Frivilligcentret og Ungdommens Røde kors 
har indgået partnerskabsaftale. Som led i sam-
arbejdet spørger kommunens sagsbehandlere 
nyankomne borgere, om de har lyst til at få en 
mentor. Frivilligcenter sørger for at matche borger-
ne med frivillige fra Ungdommens Røde Kors, 
som gerne vil være mentorer. Det er begrænset, 
hvad kommunen kan tilbyde i forhold til at skabe 
sociale relationer for de nyankomne, men via et 
samarbejde med foreningerne kan kommunen 
skabe muligheden for at få kontakt med frivillige 
danskere. Og foreningerne får samtidig en nem-
mere adgang til deres målgruppe.

Kontakt Idræts- og integrationskonsulenterne for 
at høre mere om deres erfaringer: 

http://www.aarhus.dk/da/borger/kultur-idraet-og-
fritid/Fritid-og-Idraet/For-foreninger/Idraets-og-

Integrationskonsulenterne.aspx

(4)
Kommune og forening kan supplere hinanden

Som kommune har I adgang til de fleste 
borgere. Samtidig er der opgaver og
indsatser, som I måske ikke er de bed-
ste til at løse, men hvor foreningslivet 
og frivillige kan bidrage positivt til inte-
grationsindsatsen. 

Det kan f.eks. være sociale arrange-
menter, idrætsaktiviteter, lektiecafeer eller 
mentorordninger. Omvendt kan der også 
være målgrupper, som I som kommune 
kan have svært ved at nå, men som for-
eningslivet er i kontakt med. Derfor kan et 
samarbejde styrke den samlede integra-
tionsindsats. 

Tillid og respekt er vigtige forudsætninger 
for et tæt samarbejde om en målgruppe 
mellem kommune og foreningsliv. 

Som kommune skal I opsøge for-
eningerne med udgangspunkt i, at mange 
i foreningen arbejder frivilligt, ligesom det 
er vigtigt, at udgangspunktet for et sam-
arbejde er foreningernes interesser og 
kerneopgaver. Samtidig skal I sikre, at 
foreningerne forstår kommunens pligter 
og begrænsninger som myndighed.

    Hvordan gør vi?



Afklar internt i kommunen, hvordan og på hvilke områder I med fordel kan samarbejde med foreningslivet og evt. andre forvaltninger. Drøft:

 Har I nogen borgergrupper, som foreningslivet med fordel kan tilbyde aktiviteter, I ikke selv tilbyder? Det kan f.eks. være netværk,  
 interessefællesskaber eller introduktion til dansk kultur, uddannelse og arbejdsmarked.
 Har I borgere, som I selv har svært ved at nå?
 Har jeres lokalområde en forening, der har bedre adgang og kontakt til gruppen?
 Hvad vil I selv kunne tilbyde i et samarbejde med foreningen? Det kan f.eks. være viden, erfaringer m.v. 
 Hvilken rolle skal I have i et samarbejde?
 Hvad forventer I selv af foreningen? 

Udform en præsentation på baggrund af jeres afklaring, som I bruger i det opsøgende arbejde i foreningslivet.

Opsøg de foreninger, som I ønsker at samarbejde med. Tag ud til foreningerne og præsenter ideen om et samarbejde. Hvis I mangler 
overblik over civilsamfundets muligheder, så se ”Opdag foreningslivets potentialer som samarbejdspartner”, punkt 2 og 3.

Fortæl, hvad I vil kunne bidrage med i et samarbejde, og hvilken rolle I vil have i samarbejdet. Fortæl, at det ikke drejer sig om at lægge 
kommunale opgaver ud til frivillige, men at det er et supplement til jeres egen og foreningens indsats. Tag udgangspunkt i jeres præsentation 
fra punkt 1. Spørg derefter foreningen om:

  Hvad de vil kunne tilbyde i et samarbejde med jer.
  Hvilke aktiviteter de mener, kunne være interessante for borgerne. – brug deres viden og kendskab.
  Om de kan se andre muligheder med et samarbejde.

Punkterne fortsættes på næste side

3.
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Kommune og forening kan supplere hinanden Kommune og forening kan supplere hinanden    Hvordan gør vi?



Afklaring af rollefordeling. Hold et møde, hvor I afklarer:

 Hvordan I kan supplere hinanden. Hvad I hver især kan bidrage til samarbejdet med.
 Det fælles formål med samarbejdet – hvad vil I opnå med samarbejdet? Hvilke resultater vil I kunne se?
 Hvem der har ansvar for fremdriften i samarbejdet.

Udform en kort samarbejdsaftale, som begge parter skriver under på. I samarbejdsaftalen beskrives:

 De ressourcer, som I hver især kan og vil lægge i samarbejdet – hvad, hvem, hvornår og hvordan? 
 Hvor ofte der skal holdes statusmøder – f.eks. hvert kvartal eller hvert halve år?
 Hvordan aktiviteten præsenteres for målgruppe, så borgerens forventninger stemmer overens med de frivilliges kompetencer.
 Hvordan man håndterer en situation, hvor der ikke er frivillige nok. Kommunen skal være bevidst om, at frivillige ressourcer er   
 mere usikre.

Følg op på samarbejdet med løbende statusmøder, så begge parter kan se, hvilken forskel samarbejdet gør, og hvordan det eventuelt 
kan optimeres.

 Gør status på antal borgere, der er interesseret i aktiviteten i forhold til de frivillige ressourcer.
 Gør status på de frivilliges og kommunens engagement og opbakning.
 Gør status på samarbejdets udvikling og fremdrift – hvilke udfordringer er I stødt på, og hvordan kan disse imødekommes i 
 fremtiden?

Synliggør jeres samarbejde. De gode historier om jeres samarbejde skal formidles, så de kan blive eksempler til inspiration og motivation 
for andre i kommunen, såvel som andre foreninger. Få hjælp i jeres kommunikationsafdeling til at skrive pressemeddelelser, sæt historierne 
op på jeres hjemmeside om foreningsliv og kultur, inviter lokalavisen til at dække en aktivitet ude i foreningerne, og fortæl om nye ideer og 
samarbejder i foreningslivet. 

5.
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Kommune og forening kan supplere hinanden

”Der er en afvejning af det 
praktiske og kortsigtede overfor 
det mere langsigtede. Foreningerne 
er meget fokuserede på de praktiske 
ting, men det er også vigtigt at se på 
det længerevarende.” 

Foreningsrådgiver, 
ProjektVærkstedet“

Kapacitetsudvikling af 
etniske minoritetsforeninger

(5)Brug potentialerne hos de etniske minoritetsforeninger

Etniske minoritetsforeninger har 
vigtige ressourcer og en unik adgang 
til målgruppen i det lokale integra-
tionsarbejde. Brug deres ressourcer, 
erfaringer og viden om målgruppen i 
jeres integrationsindsats. 

De etniske minoritetsforeninger kan være 
med til at udvikle de indsatser og akti-
viteter, I har i kommunen, så de er mere 
målrettet målgruppen og faktisk når ud til 
den ønskede målgruppe – også de sær-
ligt udsatte. Som kommune kan I styrke 
etniske minoritetsforeningers rolle i den 
fælles integrationsindsats ved at tilbyde 
målrettet rådgivning og kapacitetsud-
vikling. Mange steder findes nye og min-
dre erfarne etniske minoritetsforeninger, 
hvor nøglepersonerne mangler viden om, 
hvad det vil sige at være forening i Dan-
mark. 

Måske kender de ikke mulighederne for 
rådgivning, økonomisk støtte og netværk 
med andre foreninger. 

Vær opmærksom på, at individuel rådgiv-
ning er afgørende. Det åbner mange døre 
at være en folkeoplysende forening, og 
man kan derfor som kommune eller frivil-
ligcenter ofte komme til, næsten pr. auto-
matik, at anvise denne vej for foreningerne, 
men det er ikke altid den løsning, der 
passer bedst. For nogle foreninger og ild-
sjæle kan andre organiseringsformer eller 
sam-arbejdskonstellationer være mere re-
levante. 
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I ProjektVærkstedet i Københavns Kommune har 
man arbejdet målrettet med kapacitetsudvikling 
af etniske minoritetsforeninger. Det er sket ved 
at tilbyde længerevarende individuelle rådgivn-
ingsforløb til denne målgruppe. Kommunen har 
uddannet studentermedhjælpere til at rådgive for-
eningerne, og de har fungeret som rådgivere for 
de etniske minoritetsforeninger. Hver forening har 
været tilknyttet en nøglerådgiver – det har skabt 
kontinuitet i forløbet, og foreningerne har været 
trygge ved at komme til den samme rådgiver hver 
gang. 

Rådgivningen har taget udgangspunkt i den en-
kelte forening eller projektmagers egne ønsker og 
udviklingspotentiale, og målet har været at yde 
hjælp til selvhjælp. Udover rådgivningsmøderne 
har rådgiverne også været med til foreningernes 
bestyrelsesmøder og generalforeninger i den 
enkelte forening, hvis det har været nødvendigt. 
Størstedelen af de etniske minoritetsforeninger, 
som har fået hjælp, er efterfølgende blevet 
selvkørende og gennemfører i dag deres akti-
viteter på lige fod med andre foreninger. 

Kontakt ProjektVærkstedet for at høre mere om 
deres erfaringer og konkrete redskaber i forbindel-
se med rådgivningen: www.kk.dk/PV 



Brug potentialerne hos de etniske minoritetsforeninger    Hvordan gør vi?
Afklar internt, hvad I vil have ud af et samarbejde med de etniske minoritetsforeninger:
 
 Hvilke aktiviteter tilbyder vi som kommune?
 Hvilke borgere er vi i kontakt med – og hvilke borgere, mangler vi kontakt til og viden om?
 Hvad kunne etniske minoritetsforeninger med fordel bidrage med af ressourcer og kompetencer, som vi mangler?

Undersøg, om de etniske minoritetsforeninger i området har brug for støtte for at kunne udfolde deres potentiale som forening. Brug jeres eget 
netværk, men træk også på andre aktørers netværk. Tag kontakt til boligsociale medarbejdere, kulturhuse og paraplyorganisationer for etniske minoritets-
foreninger, som kan have vigtig viden om foreningerne. Brug denne viden, når I planlægger tilbuddet.

Planlæg og udform et konkret tilbud målrettet etniske minoritetsforeninger f.eks. med en workshop: Afklar, hvilken form for rådgivning eller kapacitets-
udvikling I som kommune ønsker at tilbyde: 
 
 Er der alene tale om individuel rådgivning, eller kan vi supplere med workshops eller kurser? 
 Hvordan stemmer vores tilbud sammen med andre tilbud, jf. ovenfor?
 Hvor mange ressourcer kræver tilbuddet?
 Er der andre samarbejdspartnere, der skal involveres?
 Hvordan får vi reklameret for tilbuddet?

Gør målgruppen opmærksom på tilbuddet. Opsøg boligsociale medarbejdere, kulturhuse, paraplyorganisationer for etniske minoritetsforeninger, og 
gør dem opmærksomme på tilbuddet, så de kan henvise de etniske minoritetsforeninger, de kommer i kontakt med, til jeres tilbud. Brug også andre for-
midlingskanaler, f.eks. jeres hjemmeside og Facebook. Bibliotekerne er også et godt sted at lægge foldere ud og hænge plakater op.

Punkterne fortsættes på næste side

4.

3.

2.

1.

(5)

K
om

m
unen som

 sam
arbejdspartner

    Hvordan gør vi?

K
om

m
unen som

 sam
arbejdspartner



Brug potentialerne hos de etniske minoritetsforeninger

Find rådgivere, der vil stå for tilbuddet til foreningerne. Brug f.eks. jeres studentermedhjælpere, der kan være mere fleksible i forhold til arbejdstider, 
da de fleste foreninger er frivillige og derfor ofte arbejder om eftermiddagen og/eller om aftenen. Spørg dem, om det er en opgave, de vil påtage sig. Gør 
noget ud af at forklare fordelene ved tilbuddet og fortæl også, hvad der forventes af dem.
 

Sørg for at rådgiverne er klædt på til opgaven. Hvis I allerede har erfarne foreningsrådgivere i kommunen, kan I bruge ”sidemandsoplæring”. Ellers 
kan I holde kurser og uddannelsesdage, hvor de nye rådgivere bl.a. gennemgår de lovgivningsmæssige rammer, støttemuligheder og den lokale kon-
tekst, foreningerne befinder sig i – herunder ikke-økonomiske ressourcer i form af relevante aktører, netværk og samarbejdspartnere. Frivilligcentre og 
ovennævnte aktører kan også være behjælpelige med viden og erfaringer. 

Tilbyd hjælp-til-selvhjælp. Målet er, at foreningen efterfølgende skal kunne klare sig på samme vilkår som andre foreninger. Afklaring eller afgrænsning 
kan være en vigtig del af rådgivningen.

Skab realistiske forventninger i forhold til, hvilket udbytte foreningen kan få af rådgivningen og sørg for løbende at justere disse. Skriv f.eks. en række 
konkrete punkter ned, når I ved første møde taler om forventningsafstemning. Vend med jævne mellemrum tilbage til punkterne og snak om dem i fæl-
lesskab. Vær opmærksom på, at der kan være store forskelle mellem foreningerne: Hvor langt I kan nå, afhænger af foreningens udgangspunkt, motiva-
tion og ressourcer.

Lav klare aftaler. 

  Hvad skal foreningen gøre til næste gang?
  Hvem står for at indkalde til næste møde?
 Er det bedst at kommunikere via telefon eller mail?

Fokuser på den langsigtede udvikling såvel som de kortsigtede, ofte praktiske behov, som kan være dét, der pt. fylder mest for foreningen.
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Kommunen som brobygger mellem 
foreningsliv og forretningsliv
I Københavns Kommune har man udviklet og afprøvet metoder, 
så kommunen kan fungere som facilitator af CSR-partnerskaber 
mellem foreninger og virksomheder.For at skabe opmærksomhed 
og interesse for CSR-samarbejde, har kommunen på forskellige 
måder, via deres brede kendskab til lokalområdet, opsøgt for-
eninger og virksomheder. Det er bl.a. sket gennem Facebook, ny-
hedsbreve, personlige henvendelser og ”speed dating”-arrange-
menter. Forud for mødet med virksomhederne, har kommunen 
hjulpet foreningerne med at formulere deres behov og samtidig 
forklare, hvad en virksomhed vil få ud af at samarbejde med dem. 
Det har rustet foreningerne til at formulere klare behov, så virk-
somhederne nemt har kunnet se fordelene ved et CSR-samar-
bejde. Interessen fra virksomhederne har været stor, særligt når 
de kunne bidrage med deres kernekompetencer. Indtil videre har 
Københavns Kommune faciliteret 29 partnerskaber af forskellig 
varighed og omfang, som kommunen har støttet i etableringsfa-
sen med mødeindkaldelse, udarbejdelse af dagsordener, sam-
arbejdsaftaler og gennemførelse af indledende møder. Læs mere 
på Københavns Kommunes hjemmeside: www.kk.dk/CSR   

(6)
Faciliter CSR-samarbejde mellem foreningsliv og virksomheder

Civilsamfundet kan supplere jeres egen 
integrationsindsats med aktiviteter, bred 
erfaring med målgruppen og nye og for-
skelligartede kompetencer. 
For at udnytte foreningernes styrker fuldt 
ud, kan det være nødvendigt at hjælpe 
dem med kompetencer som regnskab, 
afrapportering m.v. Her kan I som kom-
mune bruge private virksomheder til at 
tilføre foreningerne nye og anderledes 
ressourcer, som virksomhederne også 
selv kan få udbytte af. 

Det kan lette jeres rådgivende arbejde 
i forhold til foreningerne, og I kan få 
suppleret jeres ressourcer, hvis I bru-
ger private virksomheders kompeten-
cer, og det kan give civilsamfundet nye 
muligheder ved at bringe foreninger 
sammen med private virksomheder. 

Det kan være svært som forening eller 
virksomhed at se potentialerne i et sam-
arbejde og - især - at finde en mulig sam-
arbejdspartner. Opstartsfasen kræver 
ressourcer, som det kan være vanskeligt 
at mobilisere i både forening og virksom-
hed, hvis ikke der ydes støtte udefra. I kan 
derfor spille en vigtig rolle som brobyg-
ger og facilitator for CSR-samarbejde. I 
kan samle viden om både foreningsliv og 
forretningsliv og inddrage både virksom-
hedernes og foreningernes interesser og 
perspektiver i et potentielt samarbejde.

CSR-samarbejde giver særligt mening, 
når virksomhederne tager udgangspunkt 
i deres kerneopgaver og derved tilfører 
foreningerne særlige kompetencer, som 
de ikke besidder i forvejen – det kan 
eksempelvis være kommunikationsråd-
givning, projektledelse eller regnskab. 
Virksomhederne kan f.eks. bruge sam-
arbejdet til at styrke en socialt ansvarlig 
profil, træne medarbejdernes kompe-
tencer eller afprøve nye tilgange. Husk, 
at begge parters interesser skal imøde-
kommes, for at samarbejdet bliver en 
succes.

Professionel lektiehjælp 
Ungdommens Røde Kors (URK) har udviklet en mentorbaseret 
lektiehjælpsindsats, som er målrettet handelsskolerne. Her tager 
mange unge med anden etnisk baggrund en ungdomsuddan-
nelse, men frafaldet er stort. For at give lektiehjælpen et højt fag-
ligt niveau, og for at introducere eleverne til et kommende arbe-
jdsmarked, indgik URK et samarbejde med lokale afdelinger af 
revisionsfirmaet KPMG og lokale handelsskoler. Medarbejdere fra 
KPMG fungerer som frivillige mentorer for elever, der har brug for 
hjælp i virksomhedsøkonomi. Indholdet i samarbejdet afspejler 
KPMG’s værdier og er med til at styrke KPMG’s profil som en so-
cialt ansvarlig virksomhed – både internt i virksomheden og over-
for omverdenen. Den nye lektiehjælp går under navnet ”Y-faktor”.
Læs mere om Y-faktor på URK’s hjemmeside: 
http://www.urk.dk/hvad-goer-vi/laering/y-faktor/ 

”Kommunen har plantet ideen 
omkring at skabe CSR-samarbejdet, 
og kommunens involvering har 
også givet en større bevågenhed 
hos virksomheden. Det er en slags 
blåstempling. For os giver det 
”street credit”, at virksomheden 
gider investere i os.” 

Frivillig fra forening
 i CSR-samarbejde“
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Afklar internt, hvilke muligheder der er for CSR-samarbejde i jeres kommune. Drøft internt i kommunen: 

 Hvilke ressourcer mangler vi i udvikling af det lokale foreningsliv?
 Hvor kunne vi med fordel bruge virksomhedernes kompetencer? 
 Hvilken rolle skal vi have i et CSR-samarbejde?
 Hvilke foreninger er der i lokalområdet, hvilke kompetencer står de med, hvilke kompetencer kunne de med fordel udvikle, og hvad vil de kunne   
 bidrage med i et samarbejde?
 Hvilke virksomheder i lokalområdet kan matche foreningens behov og kompetencer? Hvilke virksomheder har de kernekompetencer, som for-
 eningerne efterspørger, og hvad vil de kunne bidrage med i et samarbejde? 

Lav en præsentation af ideen, som I bruger i det opsøgende arbejde.

Rekruttering af foreninger. Tag ud til foreningerne og fortæl dem om muligheden for at samarbejde med virksomheder, og for at udvikle deres forenings- 
kompetencer. Tag udgangspunkt i jeres præsentation fra punkt 1. Inviter dem til et informationsmøde om CSR-samarbejde. Inviter desuden foreningerne 
via forskellige platforme f.eks. jeres hjemmeside, Facebook og nyhedsbreve. ”Prik” nogle foreninger ud, som I på baggrund af jeres eksisterende viden om 
foreningslivet finder som ”oplagte kandidater”. Udvælg de foreninger, der er nysgerrige på at samarbejde med virksomheder, og som I fornemmer vil være i 
stand til at konkretisere deres behov og interesser.

Forberedelse af foreninger:

 Hold et informationsmøde om, hvad et CSR-samarbejde går ud på: Hvad er ideen med CSR, og hvilke muligheder og udfordringer kan det give. 
 Hold individuelle møder med foreningerne om forventningsafstemning – herunder, at det også koster ressourcer i foreningen at indgå i et CSR-sam-
 arbejde. Læg vægt på, at der er tale om en investering, hvor udbyttet måske først bliver synligt på lidt længere sigt.
 Træn foreningerne i at blive præcise i deres ønsker til et samarbejde. Se eksempel på spørgeskema, der kan være udgangspunkt for foreningens  
 afklaring her.
 
Få dem, på baggrund af spørgeskemaet, til at lave en kort appetitvækker, som de kan bruge, når de skal matches med virksomhederne.

Punkterne fortsættes på næste side

3.

2.

1.
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Faciliter CSR-samarbejde mellem foreningsliv og virksomheder

http://www.integrationsviden.dk/demokrati-deltagelse/frivillig-integrationsindsats-1/sporgeskema-til-foreninger-i-forbindelse-med-speed-dating/


Rekruttering af virksomheder. Når foreningerne har udfyldt spørgeskemaet, tager I kontakt til de virksomheder, der har netop de kompetencer, som for-
eningerne efterspørger. Brug jeres netværk og kendskab til lokalområdet samt internettet til at lede efter virksomheder, som har de ønskede kompetencer 
som deres kernekompetence. Ring eller skriv en mail til virksomhederne og følg op med et besøg i virksomhederne, hvor I bruger jeres præsentation fra 
punkt 1.

Match forening og virksomhed. Hold et opstartsmøde eller et speed dating-arrangement (se ”speed dating”, afsnit 7), mellem virksomhed og forening. 
Selve afklaringen af indholdet i samarbejdet kan tage flere møder.

 Sørg for, at parterne får præsenteret sig grundigt over for hinanden. 
 Sæt fokus på forventningsafstemning i forhold til opgaven: hvem, hvad, hvor, hvordan, hvor meget og hvor længe? Her skal foreningerne bruge den  
 indledende træning i at konkretisere deres behov og tanker om, hvad virksomheden får ud af samarbejdet.
 Afdæk eventuelle udfordringer og tal om, hvordan de kan løses.
 Afslut mødet med en afklaring af, hvorvidt der er grundlag for et samarbejde og aftal næste skridt – f.eks. at begynde med det samme eller mødes  
 igen og aftale nærmere, alt efter behov.

Lav en samarbejdsaftale. Når der er enighed om indholdet i samarbejdet, er det en god idé at støtte parterne i at lave en kort skriftlig samarbejdsaftale, 
som beskriver den konkrete opgave, herunder ”hvem, hvad, hvor, hvor meget og hvor længe”, samt foreningens og virksomhedens udbytte af samarbejdet.

Følg op, evaluer og kommuniker. Efter et stykke tid er det godt at tage kontakt til både forening og virksomhed og spørge, hvordan det går. Indkald 
eventuelt til et fælles møde, hvor I lægger lokale til og får snakket om, hvordan det går med samarbejdet, hvilke fordele og udfordringer der er, og hvordan 
udfordringerne kan imødekommes i fremtiden.

Synliggør samarbejdet. De gode historier om CSR-samarbejdet skal fortælles, så de kan blive eksempler til inspiration og motivation for andre virksom-
heder og foreninger, såvel som andre kommuner. Brug jeres kommunikationsafdeling til at skrive pressemeddelelser, læg historierne op på jeres hjemme-
side om foreningsliv og kultur, inviter lokalavisen til at dække en aktivitet ude i foreningerne, og fortæl om nye ideer og samarbejder i foreningslivet. 

5.
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”..det var en sjov og anderledes 
oplevelse for dem, der deltog. 
De fik noget ud af det, men vi skød 
også papegøjen ved at gøre det lidt 
skævt.” 

Kommunal projektleder“

Speed dating mellem foreninger og 
virksomheder i Københavns Kommune

I Københavns Kommune har man gode erfaringer 
med at lave Speed Dating mellem foreninger og 
virksomheder, som er interesserede i at indgå i 
CSR-samarbejde. 
Kommunen inviterer foreninger og virksomheder 
til speed dating på rådhuset, så kommunen kan 
sprede budskabet omkring CSR-samarbejde og 
samtidig agere fødselshjælper, når den første 
kontakt og forventningsafstemning finder sted 
mellem forening og virksomhed. Speed dating er 
derfor både en metode til at skabe opmærksom-
hed omkring muligheden for at samarbejde mel-
lem foreningsliv og forretningsliv samt en metode 
til at afsøge konkrete match mellem foreninger og 
virksomheder.

Læs mere om speed dating og kommunen som 
facilitator af CSR-samarbejde på Københavns 
Kommunes hjemmeside: www.kk.dk/CSR  

(7)
Speed dating - en ny måde at mødes på

Foreningsliv og forretningsliv kan få 
meget ud af at samarbejde, og som 
kommune kan I få suppleret jeres res-
sourcer i udviklingen af foreningslivet 
og få stærkere lokale indsatser. 

Men det er nødvendigt, at de to parter 
mødes, og at det gode match skabes. 
I kan som kommune arrangere events, 
hvor interesserede foreninger og virk-
somheder mødes i rammer, der resulterer 
i konkrete kontakter og samarbejder. 

Inden foreninger og virksomheder får 
mulighed for at mødes, skal de hver især 
hjælpes til at gøre sig klart, hvad de vil 
med et samarbejde, og hvorfor de er nys-
gerrige på muligheden. 

Til selve arrangementet, hvor for- 
eningerne og virksomhederne mødes, 
er det vigtigt, at mødet sættes i system. 
Både virksomheder og foreninger skal 
have nogle klare roller og rammer for 
at opsøge hinanden, og det skal være 
muligt at følge op bagefter. 

Tænk over, hvordan I gør arrangementet 
attraktivt for både foreninger og virksom-
heder. Overvej også eventuelle praktiske 
barrierer, f.eks. tidspunktet: Ansatte og 
frivillige arbejder på forskellige tidspunk-
ter, så arrangementet skal finde sted på 
et tidspunkt, hvor alle har mulighed for at 
møde op.
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    Hvordan gør vi?
Find en tovholder, der ønsker at stå for speed dating-arrangementet og kontakten til foreningerne og virksomhederne – både før og efter 
arrangementet. Fortæl hvilke forventninger, der er til arrangementet.

Afklar hvilke ressourcer arrangementet kræver. Hold et møde, hvor I drøfter:
 
 Hvilke ressourcer skal vi bruge?
 Hvad kan vi selv bidrage med, og hvad skal vi evt. have hjælp til? 
 Hvordan skal der reklameres for arrangementet, og er det noget, vi evt. skal have hjælp til?

Planlæg arrangementet.

 Find samarbejdspartnere: Gennemførelse af arrangementet kan med fordel ske sammen med et frivilligcenter eller en anden tværgående  
 aktør i lokalområdet som f.eks. erhvervsforeninger, borgerforeninger og kulturforeninger. Tag kontakt til mulige samarbejdspartnere via   
 mail og telefon og spørg, om de har lyst til at være med i planlægningen.
 Aftal et planlægningsmøde med jeres eventuelle samarbejdspartnere og aftal, hvem der står for hvad og hvornår.
 Find et egnet lokale i kommunen.
 Gør arrangementet attraktivt for både virksomheder og foreninger – hold det f.eks. på én af de store virksomheders flotte faciliteter og   
 inviter evt. en kendt konferencier, der kan virke som trækplaster.

Inviter foreninger og virksomheder i lokalområdet til et speed dating-arrangement. Begynd med at opsøge foreninger og virksomheder for at 
finde ud af, om der er nysgerrighed omkring at samarbejde – se også ”Faciliter CSR-samarbejde mellem foreninger og virksomheder” – afsnit 6. 
Forpligt de virksomheder og foreninger, som er interesserede. Brug dem som adgang til andre foreninger og virksomheder, der også kunne være 
interesserede. 

Gør reklame for arrangementet. Hæng f.eks. plakater op i foreningerne og på virksomhederne, hvor I reklamerer for arrangementet. Sørg for 
at reklamen helt tydeligt er henvendt til henholdsvis virksomheder og foreninger. Tydeliggør, hvad fordelene ved CSR-samarbejde er. Brug Face-
book, jeres hjemmeside, personlige kontakter i lokalområdet, send invitationer via mail og post til foreninger og virksomheder og spred nyheden i 
jeres netværk.

Punkterne fortsættes på næste side

5.

4.

3.

2.
1.
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Forbered deltagerne. Hjælp virksomheder og foreninger med at forberede sig til mødet. 

Inviter foreninger til workshops inden arrangementet, hvor de bliver skarpe på, hvad de ønsker sig af et samarbejde. Brug spørgeskemaet her 
som inspiration. Kom ind på: 
    
 Foreningens egne ressourcer.
 Hvad de kan bidrage med ved et samarbejde.
 Hvilke opgaver, de ønsker hjælp til.
 Hvor lang tid de forestiller sig, at opgaverne tager for virksomhedens medarbejdere.

Få dem på baggrund af spørgeskemaet til at lave en kort appetitvækker, de kan bruge ved arrangementet.

Send også et spørgeskema til virksomhederne omkring forventninger til samarbejdet, og hvad de kan bidrage med. Skemaet skal de besvare 
og reflektere over inden speed dating-arrangementet.

Kontakt pressen. Spørg i jeres kommunikationsafdeling, om de vil ringe til jeres lokale avis, lokalradio og/eller regionale tv-station og fortælle 
journalisterne om jeres arrangement. I kontakten med pressen skal I fokusere på:

 Fordelene ved CSR-samarbejde.
 Hvilke muligheder, det giver.
 At I som kommune har valgt at støtte op om CSR-samarbejde og derfor afvikler arrangementet.
 Hvorfor speed dating er en god idé til at få parterne til at mødes.

Læg ligeledes nyheden om arrangementet op på jeres hjemmeside.

Match foreninger og virksomheder. Foretag et indledende match på baggrund af det forberedende arbejde med deltagerne, så der er reelt 
potentiale for et samarbejde. Der udarbejdes ”scorekort” til foreninger og virksomheder med navne på mulige samarbejdspartnere.

Inviter til speed dating. Lad arrangementet foregå over to runder, hvor hver dating tager 10 minutter. Udlever ved ankomsten et ”scorekort” til 
hver forening/virksomhed, hvor der står, hvem de skal date i løbet af arrangementet. Fordel foreningerne ved bordene, så cirkulerer virksom-
hederne ifølge scorekortene. På scorekortet er der plads til, at virksomhed/forening anfører, hvorvidt de ønsker at gå videre med den pågældende 
”partner”. Ved arrangementets afslutning indsamles scorekortene. 

Følg op. Gennemgå scorekortene efter arrangementet. Mail resultaterne individuelt til foreninger og virksomheder. Inviter parterne til et fælles 
møde, når der er et match mellem en forening og en virksomhed. Her kan I tale nærmere om mulighederne og aftale næste skridt (se ”Faciliter 
CSR-samarbejde mellem foreninger og virksomheder”, punkt 5-7).

(7)
Speed dating - en ny måde at mødes på    Hvordan gør vi?
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    Hvordan gør vi?

”I andre sammenhænge kommer 
vi som virksomhed med kolde 
kontanter. Det kommer vi ikke med 
her. Det er en anden form for res-
sourcer – det er viden, og det er 
noget, foreningerne kan bruge helt 
konkret.”

Frivillig fra virksomhed“

(8)
Samarbejd med virksomhederne om foreningslivets udvikling

CSR-samarbejde med kommunen 
om kursustilbud til  foreninger
I Københavns Kommune tilbyder kontoret for Integration og Fritid 
mange forskellige kurser til foreninger. Som noget nyt har kommunen 
inddraget private virksomheder som CSR-partnere i kursustilbuddene, 
for at få suppleret kommunens egne muligheder for at hjælpe for-
eningerne med kompetenceudvikling. Kommunen giver på den måde 
foreningerne nogle mere kvalificerede kurser og får samtidig opkvalifi-
ceret det lokale foreningsliv, så samarbejdet med foreningerne i frem-
tiden lettes. Man har f.eks. skabt workshops og kurser i samarbejde 
med et kommunikationsfirma, bl.a. om hvordan foreningen udtrykker 
sit formål klart og letforståeligt. 
Et andet eksempel er økonomikurser i samarbejde med en bank, 
hvilket gør, at økonomistyring i foreningen bliver lettere - og kommunen 
modtager bedre regnskaber. Ved kurserne har kommunen stået for 
lokaler og andre praktiske ting forbundet med kursusafviklingen. For 
virksomhederne er samarbejdet en måde at udleve ønsket om CSR 
og gøre dette på hjemmebane. Samtidig giver samarbejdet mulighed 
for, at medarbejdere kan trænes i undervisning, eller at nye under-
visningsdele kan afprøves. Sidst, men ikke mindst, fungerer det for 
virksomhederne som markedsføring overfor de mange frivillige, som 
også i deres professionelle liv kan have brug for en god bank eller et 
kommunikationsbureau. 
Læs mere om CSR-samarbejde på Københavns Kommunes hjemme-
side: www.kk.dk/CSR   

Bistand til  foreningsledelse
Pluss Leadership er en konsulentvirksomhed, der arbejder med 
strategi og ledelse. Virksomheden er indgået i et samarbejde med 
Børnekulturpiloterne, der arrangerer aktiviteter for børn og unge i Ur-
banplanen i København.
Samarbejdsaftalen består i, at en konsulent fra Pluss Leadership er 
tilknyttet som sparringspartner på projekt- og processtyring i forenin-
gen. Der er aftalt et antal timer pr. måned, hvor foreningen kan trække 
på konsulenten. Pluss Leadership hjælper eksempelvis Børnekultur-
piloterne med ansøgninger og med mål og styring i foreningsarbejdet. 
Virksomheden føler stolthed over sit bidrag, og for medarbejderen 
giver det stor arbejdsglæde at hun kan anvende sine kompetencer på 
noget, som hun engagerer sig ekstra i. 
Læs mere om CSR-samarbejde på Københavns Kommunes 
hjemmeside: www.kk.dk/CSR   

Fortæl virksomhederne, hvilke fordele og 
muligheder CSR-samarbejde giver for deres 
medarbejdere. De kan være med til at styr-
ke foreningslivet ved at stille deres viden og 
kompetencer til rådighed for foreningerne. 
Foreningerne har mange ressourcer og kom-
petencer, men måske har de også ideer, som 
de har svært ved at udføre, fordi de mangler 
specifikke professionelle kompetencer. Virk-
somheden kan gøre en forskel ved at bidrage 
med det, som de er eksperter i. 
Et samarbejde med jer om at opkvalificere 
foreningerne kan være et tiltag, som virksom-
heden kan bruge til markedsføring. Men det 
er i lige så høj grad en mulighed for at give 
medarbejderne større arbejdsglæde. Sæt 
som kommune fokus på, hvordan tiltaget kan 
bruges som et gode for medarbejderne evt. 
til at udvikle faglige kompetencer eller tilføre 
jobfunktionen ekstra mening.
Det er vigtigt, at I som kommune kan forklare 
både virksomheder og foreninger, hvilke mu-
ligheder CSR-samarbejde giver – det er jeres 
udgangspunkt for at skabe et samarbejde 
med virksomhederne.

For at få mest muligt ud af foreningslivets po-
tentialer som samarbejdspartner i integrations- 
indsatsen, kan det være relevant at tilbyde 
foreningerne opkvalificering i forhold til at ud-
vikle foreningerne, deres aktiviteter og admi-
nistrative opgaver. Som kommune kan I indlede 
et CSR-samarbejde med virksomhederne med 
henblik på at løfte denne opgave. 

Virksomhederne kan bidrage med deres kerne-
kompetencer, så uddannelsen af foreningerne 
bliver af høj faglig kvalitet. 
Som kommune kan I derfor opkvalificere 
jeres eksisterende tiltag på området ved at 
samarbejde med virksomhederne. 

Jeres kultur- og fritidsafdeling har et godt kend-
skab til foreningslivets behov, som I kan trække 
på, når I skal udvikle og kvalificere jeres almin-
delige kursustilbud. Det er vigtigt at afstemme 
forventninger med virksomheden, som I ud-
byder kurset i samarbejde med og f.eks. 
afklare, om I forpligter jer til et afgrænset kur-
sus, eller om I ønsker at samarbejde om en 
længere række af kurser eller workshops. 
Opsøg virksomheder, der til dagligt arbejder 
med opgaver, hvor I selv mangler ressourcer 
og kompetencer i forhold til jeres kursusudbud 
til foreningerne. Det kan f.eks. være kommuni-
kation, ledelse, evaluering, supervision, regn-
skab eller et andet kerneområde, som nogle 
frivillige foreninger mangler kompetencerne 
indenfor.
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Begynd med en afklaring internt. Indkald til et møde om, hvilke af foreningernes udfordringer, I med målrettede kurser kan imødekomme. Drøft: 

 Hvilke kurser har vi i forvejen, og hvordan kan de opkvalificeres? 
 Er der gennem samarbejde med virksomhederne om foreningslivets udvikling mulighed for at få helt nye aktiviteter eller kurser?
 Hvad er fordelene og mulighederne ved CSR-samarbejde? 

Lav en liste med ”selling points” til virksomhederne (se indledende tekst og cases for inspiration).

 Hvad er fordelen ved, at virksomhederne samarbejder med os som kommune om et CSR-samarbejde?
 Hvilke og hvor mange ressourcer bidrager vi med?
 Hvilken rolle vil vi have i et samarbejde?

Lav en præsentation ud fra drøftelserne, hvor I fremhæver fordelene og mulighederne ved CSR-samarbejde – brug jeres selling points.

Opsøg virksomhederne i lokalområdet ved at tage ud og præsentere dem for jeres idé om et samarbejde. Brug jeres præsentation fra punkt 1, 
hvor I fortæller om mulighederne og fordelene ved et CSR-samarbejde – fokuser både på, hvad foreningerne får ud af deres hjælp, og hvad de selv 
får ud af det. Tag udgangspunkt i virksomhedernes kernekompetencer, så I f.eks. tager ud og snakker med et kommunikationsfirma, hvis det er kom-
munikationsmæssige kompetencer, I efterspørger til jeres kurser. Aftal et møde med virksomheden, hvor I sammen kan afklare rammerne for sam-
arbejdet.

Forventningsafstem ved et møde med virksomheden. Afklar:

 Hvilke konkrete kompetencer og hvilken viden kommer vi med hver især?
 Hvad skal indholdet i kurset præcist være? 
 Hvilke foreninger skal være en del af CSR-samarbejdet?
 Hvordan der skal reklameres for kurset?

Tal også om muligheden for at få fælles presseomtale, og hvordan virksomheden f.eks. kan bruge det i deres interne branding.

Punkterne fortsættes på næste side
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Skab de organisatoriske rammer. Afstem program, tid og sted - vær opmærksom på, at de frivillige er aktive om aftenen og i weekenderne. 
Skriv en samarbejdsaftale, som kort og klart beskriver:

 Indholdet i kurset.
 Kursets varighed.
 Hvor og hvor ofte kurset skal afholdes.

Inviter foreningerne til kurserne. Brug jeres kendskab til foreningernes behov, og opsøg dem enkeltvis, hvor I fortæller dem om jeres nye tiltag. 
Fortæl dem om alle fordelene og mulighederne ved CSR-samarbejde. Gør noget ud af at fortælle, at de kan få opkvalificeret deres kompetencer ved 
kurserne – ligesom det måske giver mulighed for yderligere samarbejde med virksomhederne om kerneopgaver, som foreningerne mangler hjælp 
til. Udsend desuden information og invitationer til kurset i fællesskab med virksomheden. Brug også Facebook og virksomhedens hjemmeside og 
netværk til at informere om kurset.

Reklamer for kurserne. Brug jeres egen kommunikationsafdeling, og få dem til at skrive pressemeddelelser om kurserne med vægt på CSR-
samarbejde. Læg information om kurserne op på jeres hjemmeside, og ring evt. til en lokal journalist og inviter ham/hende til at være med på et af 
kurserne. Brug desuden virksomhedens hjemmeside og netværk til at reklamere.

Følg op overfor foreningerne, så de får anvendt de nye kompetencer. Følg eksempelvis kurset op med en workshop, en spørgetime eller 
lignende, hvor de samme foreninger deltager og kommer med den konkrete udfordring, de sidder med. Følg også op på samarbejdet med virksom-
heden, hvor I drøfter fremtiden og udvikling af samarbejdet på baggrund af de fordele og udfordringer, I har oplevet. 
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I er nu blevet præsenteret for forskellige konkrete metoder og redskaber til, hvordan I kan styrke jeres lokale integra-
tions indsats for et mangfoldigt foreningsliv gennem:

 Opsøgende arbejde i foreningslivet
 Match making mellem de forskellige foreninger i lokalområdet
 Samarbejde med foreningslivet 
 Facilitering af samarbejde mellem foreningsliv og virksomheder.

Hvis I ønsker mere inspiration, kan I se Social- og Integrationsministeriets tidligere metodehæfter med temaerne: 

 Hold fast i nydanske medlemmer
 Få nydanske forældre på banen
 Udvikling af etniske minoritetsforeninger
 Brug frivillige mentorer
 Frivillige venskabsfamilier.

Evalueringsrapporterne, der ligger bag metodekataloget finder I her, her og her - ligesom Københavns Kommunes 
spørgeskemaer i forbindelse med Speed dating-arrangementerne findes her. 

Desuden kan I finde yderligere værktøjer og erfaringer, ligesom der på siden er mulighed for at dele viden, der virker 
på integrationsområdet.

Yderligere informationer

http://www.integrationsviden.dk/demokrati-deltagelse/frivillig-integrationsindsats-1/evaluering-af-initiativ-3-under-mangfoldigt-foreningsdanmark-forsog-med-frivilligt-arbejde-i-arbejdstiden/
http://www.integrationsviden.dk/demokrati-deltagelse/frivillig-integrationsindsats-1/evaluering-af-initiativ-6-under-mangfoldigt-foreningsdanmark/
http://www.integrationsviden.dk/demokrati-deltagelse/frivillig-integrationsindsats-1/evaluering-af-initiativ-1-under-mangfoldigt-foreningsdanmark-forsog-med-fastholdelse-og-rekruttering-af-en-mangfoldig-sammensat-frivilligskare-i-idraets-og-foreningslivet/
http://www.integrationsviden.dk/demokrati-deltagelse/frivillig-integrationsindsats-1/sporgeskema-til-foreninger-i-forbindelse-med-speed-dating/

