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Strategiske indsatsområder, målsætninger og handleplan for FcH i 2019 
 

FC’s mål og 
målsætninger 

 jf. FC’s 
kvalitetsmodel 

Problem- 
stillinger/ 
potentiale  

Mulige løsninger 
 strategiske mål  

Aktiviteter 
 

Resultater 
(SMART) 

(Specifikt, målbart, attraktivt, realistisk, 
tidsbestemt) 

Tid/ 
ressourcer 

FcH øger 
deltagelsen i de 
frivillige 
fællesskaber  
ved at gøre det 
lettere at deltage, 
finde hjælp og 
støtte og blive 
frivillig uanset 
alder, sociale 
status, etnicitet, 
funktions-
nedsættelse 

Der mangler 
kendskab til FcH  
ift. borgerne i 
Hillerød 
 
Der er behov for en 
kort, præcis intern 
og ekstern historie 
om, hvem FcH er, 
hvad vi kan overfor 
de primære 
målgrupper/samar
bejdspartnere   
 
FcH står stærkere 
ift. omverdenen, 
hvis vi og 
omverdenen 
kender vores 
unikhed, mål og 
hvad vi kan 

 
Foreningerne 
efterlyser flere 
frivillige og 
engagerede 

1 
Styrke SYNLIGHEDEN  

internt og eksternt  
 

Mål:  
At FcH er (aner)kendt 
for vores kerneydelser 
og som et mangfoldigt 
fællesskab  

  

1. a) Udforme kommunikations-
strategi - styrker synlighed om 
formål, kerneydelser og muligheder 
(til internt/eksternt brug).  

2. Styrke dialog og samarbejde med 
vores medlemmer- og brugere om 
synlighed 
Deltage i kommunale velkomst og 
intromøder for sårbare borgere. 

3. Planlægge og afholde 
rekrutterings- og synlighedsevents 
Engagementscafé, social 
byvandring, Fællesskabsfestival, 
international workcamp, Kom med! 
mandedag og Kulturnat for mænd,  
m.v.) 

4. Workshops for foreninger: Udform 
frivilligjobs og brug frivilligjob.dk  

5. Etablering af lokal-frivilligjob.dk 
platform gennem samarbejde og 
fundraising 

6. Netværksmøder for lokale 
foreninger/grupper om: ”En-til-en-
frivillighed”, ”ældre og ensomhed” 
og ”ledelse af selvorganiserede 
grupper”. 

1. a) kommunikationsstrategi for 2019-
2021. med fortælling om 
kerneydelser målrettet hhv. 
medlemmer /Hillerøds 
borgere/kommunen  
b) 10 % forøgelse af henvendelser om 
frivillighed og kontakt til fællesskaber 

2. a) Der er afholdt min. to medlems- og 
brugermøder. 50% af medlems-
foreningerne deltager  
c) Der er afholdt møder med min. 15 
medlemsforeninger  
d) FcH er synlige på min. 4 
borgermøder for nye og sårbare 
borgere 

3. a) Min. 8 events afholdt  
b) Min. 25 foreninger involveret  
c) Min. 20 frivilligsamtaler afholdt i 
FcH  
d) Min. kontakt til 500 borgere 
gennem nyhedsbreve og Facebook 

4. a) Min. 6 workshops afholdt  
b) Min. 10 foreninger har deltaget 
c) Min. 25 frivilligjobs er opslået i 
perioden  

Aug-dec 
 
 
 
 
April-dec 
 
Marts-okt. 
 
 
Maj-dec 
 
April-dec 
 
 
Feb-nov 
 
Jan-dec. 
 
 
Jan-dec 
Feb-nov 
 
Feb-dec 
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medlemmer 
 
Behov for 
kapacitets- og 
kompetenceløft ift. 
rekruttering/fast-
holdelse 
 
Udfordringer med 
generationsskifte – 
tiltrække nye og 
yngre 
 

7. Der formuleres en ambassadør-
funktion (i 2020) som fortalere for 
FcH.  

 
 

d) Min. 15 henvendelser fra 
potentielle frivillige 

5. a) Infomøde b) Der er etableret et 
grundlag for tværsektorielt og 
foreningssamarbejde om oprettelse 
og drift af frivilligjob.dk/lokal        
c) Oprettelse af min. 5 events-
frivilligjobs  

6. Der er afholdt min. 4 lokale 
netværksmøder om hhv. ”En-til-en-
frivillighed”, ”forebyggelse af 
ensomhed” og ”ledelse af 
selvorganiserede grupper”. 

7. Der er formuleret en 
formålsbeskrivelse af ambassadør-
funktionen (i 2020) 

Jan-dec 
 
April-dec 
 
 
 
Aug-dec 
 
Feb-dec 
 
 
 
 
2020 

FC styrker en 
helhedsorienteret 
social indsats ved 
at bygge bro 
mellem 
foreninger, 
kommune og 
andre relevante 
aktører. 
FC øger 
kvaliteten og 
mangfoldigheden 
af de lokale 
frivillige 
indsatser ved at 
støtte, udvikle og 
fremme frivillige 
foreninger og 
initiativer med et 

Nogle borgere står 
udenfor og har 
svært ved at finde 
og komme ind i 
fællesskaberne 
(unge som ældre) 
 
Hillerød Kommunes 
fokus/ønsker: 
a) Nye veje og 

metoder til 
borgerinddrag-
else (udsatte 
som ressource-
stærke) 

b) Efterværn ift. 
at forebygge 
ensomhed og 
styrke sociale 

2 
BROBYGNING   

 
Mål:  
At facilitere og 
understøtte lokale 
samarbejder der 
fremmer deltagelse - 
også blandt udsatte 
målgrupper  

 
 

1. Opdatering af samarbejds- og 
brugeraftale med Hillerød 
Kommune (Kultur og Udvikling) 

 
2. Gennemføre de aftalte samarbejder 

om indsatser ift. at udvikle 
efterværn og styrke social 
tilgængelighed i lokale 
fællesskaber: 
a) Kom med!  
b) Demensvenligt Nordsjælland 

 
3. Evaluering og afklaring af det 

fremtidige samarbejde fra 2020 på 
hhv.: 
o Kom med!- 

samskabelsesindsatsen 

1. Fornyet samarbejdsaftale med 
afklaring af indsatsområder, 
gensidige forventninger. 

2. a) Kom med!-inspirationsdag for 
mænd (min. involvering af 6 
foreninger og 50 deltagere). Kom 
med!-guide afprøves. Understøtte 
gågrupperne - min. oprettelse af 1 ny 
gå-gruppe.   
b) Implementere og organisere 
Aktivitetsvenner i samarbejde med 
Alzheimerforeningen – rekruttering 
og matchning (min. 5 match + 3 
infomøder afholdt) Udbredelse af 
viden om demens til gå grupperne. 

3. a) Bidrage til to statusrapporter, der 
fremlægges for Socialudvalget på 
begge indsatser  
b) Samle viden, læring og fortællinger 

juni 
 
 
Maj 
 
Maj-nov 
Jan-dec 
 
 
Jan-dec 
 
 
 
 
 
April  
April-dec 
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socialt sigte samt 
hjælpe nye i gang 

liv og 
deltagelse for 
børn, unge, 
voksne og 
ældre  

 
 
 

o Demensvenligt Nordsjælland 
(Aktivitetsvenner og Unge- og 
pårørendegruppen).  

 
4. Udforme en strategi for udvikling af 

trivselsgrupperne for børn og unge 
og selvhjælp i FcH  
 

5. Fortsætte dialogen m. CUS ang. 
brobygningstiltag for psykisk 
sårbare borgere fra kommunale 
tilbud og lokale fællesskaber  
 

6. Oplæg, dialog, oplysning og 
metodeudvikling ift. at styrke social 
tilgængelighed – og værtskabet i 
lokale foreningsfællesskaber 

 

til dokumentation og afklaring af 
videreførelse. 

4. a) Udforme en strategi for udvikling 
af trivselsgrupperne og selvhjælp i 
FcH  
b) fastholde motiverede og 
kompetente gruppeledere  
c) Min. 5 trivselsgrupper afholdt 

5. FcH er engageret i en afklarings- 
udviklingsproces ift. fællesskabs- og 
efterværnstilbud for psykisk sårbare 
voksne (min. 3 infomøder for 
målgruppen/støtte til oprettelse af 
frivilliggruppe Netværket Broen i FcH) 

6. a) Der er afholdt min. 2 møder med 
fokus på social tilgængelighed  
b) Facilitering af et samarbejde og 
afvikling af Fællesskabsfestival  
c) Udformet 
oplysningsmaterialer/mobil-film  
d) Min. 15 foreninger deltager 

 
 
 
April-sep 
 
 
Jan-dec 
 
Jan-dec 
Jan- 
 
 
 
 
 
Marts- 

Der er 
sammenhæng 
mellem FC’s 
formål, 
resultater, 
aktiviteter og 
ressourcer for at 
kunne:  
a) Prioritere 
opgaver og 
ressourcer  
b) Tilvejebringe 
ny viden til læring 
og udvikling 

1. Vise, at vores 
indsatser har 
en værdi ift. 
brugere og 
deltagere, over 
for kommunen 
og dem, som 
deltager 

2. Dokumenta-
tionskrav ift. 
bevillinger 

3. Skabe læring 
og udvikling 

3 
DOKUMENTATION  
OG EVALUERING 

 
Mål: FcH styrkes i at 
kunne vise værdien af 
og få læring af frivillige 
sociale tiltag og 
samarbejder 

1. Udarbejde en samarbejdsaftale-
skabelon 

2. Der udarbejdes samarbejdsaftaler 
med forventninger og enkelte 
succeskriterier ved eksisterende og 
indgåelse af nye samarbejder 

3. Bidrage til Frise-samarbejde om at 
udvikle en enkelt metode for 
evaluering og dokumentation af 
større og mindre projekter/ 
samarbejder  

4. Gennemføre en evalueringsindsats 
på trivselsgruppernes virke 

1. Klarhed om aftale/forventninger/ 
ressourcer i samarbejder 

2. Konkret bud på effekt og værdien af 
indsatser (herunder også ad hoc 
aktiviteter) og sociale 
samarbejdsprojekter. 

3. En tilgængelig og anvendelig metode 
til evaluering/dokumentation af 
effekt og værdiskabelse  

4. Dokumenteret viden om værdien af 
trivselsgruppernes indsats 

5. Dokumentation for bruger- og 
aktivitetsflade 

Maj-juni 
 
Juni-dec 
 
 
 
Juni-dec 
 
 
Aug-sep 
 
 
Jan-dec 



Opdateret 9.4.2019 AN / Første udkast den 7.1. 2019 

Side 4 af 4 
 

 5. Systematisk registrering ift. centrale 
kerneydelser 

Bestyrelsen 
arbejder på et 
kvalificeret 
grundlag, er bredt 
sammensat af 
repræsentanter 
med relevante 
kompetencer og 
erfaringer 
 
Der er ordentlige 
arbejdsvilkår og 
arbejdsmiljø for 
ansatte og 
frivillige samt en 
klar rollefordeling 

Svingende (til tider 
manglende) 
stabilitet, 
kontinuitet og 
kvalitet uden stabil 
og langsigtet 
økonomi 
 
Dårlige 
arbejdsvilkår med 
korte ansættelser  
 
Gode rammer 
understøtter, 
udvikler og 
fremmer 
frivilligheden 
 

4 
LANGSIGTET 
ØKONOMISK 
GRUNDLAG 

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

1. a) Organisationen styrkes i 
fortalervirksomhed og lobbyisme – 
ved at kunne formidle viden om 
FcH’s indsatser og værdi af disse 
(skyts) b) Kursus i 
fortalervirksomhed (CFSA) 

2. Dialog med lokalpolitikere og møder 
med relevante politiske udvalg  

3. Der udformes en ny strategi og 
handleplan – som følges løbende i 
bestyrelsen og sekretariatet. 

4. Der er fokus på at afdække flere 
finansieringsveje – herunder 
strategisk samarbejde med fonde 
og medlemmer og social økonomisk 
virksomhed   

5. FcH udbyder et 2-dages 
kursusforløb i alternative veje til 
fundraising  

1. a) Bestyrelse og medarbejdere 
kender værdien af og de centrale 
historier og budskaber.  
b) Kvalificering af FcH’s 
argumentation og 
forhandlingsgrundlag ift. at styrke 
rammer og vilkår for frivilligheden i 
Hillerød og for FcH’s grundlag  

2. Min. to møder med relevante udvalg 
og formænd 

3. Der skabes større balance mellem 
aktiviteter, mål, resultater og 
ressourcer. Minimering af stress. 

4. Større indblik isamarbejder og 
indsatser, der kan/skal bidrage til 
FcH’ langsigtede økonomi 

5. a) Der er gjort erfaring med min. en 
ny vej/metode ift. fundraising  
b) Medarbejdere og medlemmer 
styrkes i fundraising kompetencer 
gennem uddannelse/praksis 

 
Maj-dec 
 
 
Sep. 
 
 
 
 
Juni-sep 
Jan-april – 
dec 
 
April-okt 
 
 
 
Okt.-nov 

 


