
❶
SYNLIGHED

Handlinger:
1. Rekrutteringskampagne ift. prioriterede 

målgrupper
2. Fortsat udbrede brug af frivilligjob-

platform
3. Rekrutteringskurser/workshop om 

deltagelse/social tilgængelighed 

❷
BROBYGNING 

Handlinger:
1. Opdatere samarbejdsaftale med HK
2. Understøtte aktiv deltagelse og  

medborgerskab gennem samarbejder
3. Facilitere samarbejder om events

❸
DOKUMENTATION OG EVALUERING

Handlinger:
1. Implementere evalueringsmetoder i 

samarbejde med Frise
2. Fortsat udforme samarbejdsaftaler med 

forventningsafstemning
3. Systematisk registrering af kerneydelser 

- fortsat

❹
LANGSIGTET ØKONOMISK GRUNDLAG

Handlinger:
1. Status på erfaringer ifm. FcH’s indsatser 

og dialog med politikere
2. Revision af strategi og handleplan for 

FcH  
3. Fortsat styrke fundraising kompetencer 

(uddannelse) og afdække nye 
finansieringsveje

❶
SYNLIGHED

Handlinger:
1. Rekrutteringskampagner - fortsat
2. Kampagne for brug af lokal frivilligjob-

platform
3. Kurser/workshops om deltagelse/social 

tilgængelighed
4. Netværksmøder mellem foreninger
5. Oprette FcH-ambassadører 

❷
BROBYGNING 

Handlinger:
1. Understøtte aktiv deltagelse og  

medborgerskab gennem samarbejder
2. Afklaring af målgruppe for samarbejde 

ift. at støtte deltagelse og social 
tilgængelighed i fællesskaber

3. Facilitere samarbejder om events 

❸
DOKUMENTATION OG EVALUERING

Handlinger:
1. Videreudvikle og implementere 

evalueringsmetoder i samarbejde med 
Frise

2. Fortsat udforme samarbejdsaftaler med 
forventningsafstemning

3. Systematisk registrering af kerneydelser 
– fortsat

❹
LANGSIGTET ØKONOMISK GRUNDLAG

Handlinger:
1. Fortsat arbejde med at styrke kapacitet 

som fortalere og lobbyister gennem 
kendskab til værdien af egen indsats og 
dialog med politikere

2. Fortsat styrke fundraising kompetencer 
(uddannelse) og afdække nye 
finansieringsveje

❶
SYNLIGHED

Mål:
At FcH er kendt for vores kerneydelser 

og et mangfoldigt fællesskab

Handlinger:
1. Kommunikationsstrategi med klarhed 

om ydelser i samarbejde med 
medlemmer og kommune

2. Rekrutteringskampagne
3. Etablere lokal frivilligjob-platform og 

udbrede brug af denne via workshops
4. Facilitere netværksmøder 

❷
BROBYGNING  

Mål:
At facilitere og understøtte samarbejder 

for at fremme aktiv deltagelse 
- også blandt udsatte målgrupper

Handlinger:
1. Opdatere samarbejdsaftale med HK
2. Understøtte aktiv deltagelse i rammen 

af Kom med! - gennem samarbejde om 
at nå sårbare ældre, brobygning til 
efterværn og social tilgængelighed i 
fællesskaber

3. Afdække nye samarbejder/udsatte 
grupper

4. Facilitere samarbejder om events 

❸
DOKUMENTATION OG EVALUERING

Mål:
At vise værdien og få læring af 

frivillige sociale tiltag og samarbejder i FcH

Handlinger:
1. Samarbejdsaftaler for eksisterende og 

nye samarbejder (succes og læring)
2. Metodeudvikling i samarbejde med 

Frise
3. Evaluering af trivselsgruppe deltagelse + 

Kom med!-metoden
4. Systematisk registrering ift. 

kerneydelserne  

❹
LANGSIGTET ØKONOMISK GRUNDLAG

Mål:
At skabe kontinuitet og kvalitet i FcH’s virke

Handlinger:
1. Styrke kapacitet som fortalere og 

lobbyister gennem kendskab til værdien 
af egen indsats og dialog med politikere

2. Udforme en strategi og handleplan for 
FcH i overensstemmelse med ressourcer 

3. Styrke fundraising kompetencer 
(uddannelse) og afdække nye 
finansieringsveje 

Vision: Et stærkt og mangfoldigt lokalsamfund, hvor
alle har mulighed for at yde en frivillig indsats, deltage og få hjælp og støtte. 

Mission: Vi skaber rammer for deltagelse og fællesskaber og har til formål at støtte, synliggøre, 
udvikle og fremme frivilligheden og foreningslivet lokalt.

Værdier:  Hjælp til selvhjælp  Synergi  Bæredygtighed 
Frises kvalitetsgrundlag: a) Kvalitet, mangfoldighed og brobygning og b) Strategisk ledelse og organisering

FcH’s strategi 2019-2021

2021

2020

2019

21.3.2019


