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FcH’s strategiske indsatsområder og aktiviteter for 2016-2018 
Da vi i FcH præsenterede FcH’s strategi for 2016-2018 i marts 2016, definerede vi tre strategiske 
indsatsområder, som formuleret ovenfor. I det følgende uddybes og motiveres de strategiske målsætninger 
for 2016-2018 samt de forventede aktiviteter i 2017. Desuden tilføjes et fjerde strategisk indsatsområde: 
”Rammer og værdier for samarbejde med frivillige og ledelse”. 

 
1. Gruppering af FcH’s medlemmer / styrket samarbejde 

Som situationen er i dag, mener vi ikke, at det giver mening, at fokusere indsatser i 2017 omkring en ny 
medlemsorganisering og gruppering af medlemmer. Det giver i stedet mening, at indsatser og aktiviteter i 
2017 koncentreres om at styrke samarbejdet med vores medlemsforeninger og -grupper både set i forhold 
til Frivilligcenterets (kerne)ydelser og fællesskabet og driften af centeret. Dette vil vi gøre gennem tre 
målsætninger der er udspecificeret i konkrete aktiviteter:  
 

1. Mål for 2017-2018: Der er skabt et større gensidigt kendskab til og indblik i hhv. FCH’s og vores 

medlemsforeningers foreningskapacitet (ressourcer, udfordringer, fokusområder og ydelser)  

Aktiviteter i 2016-2017: 
a) Udarbejde og gennemføre en mindre undersøgelse der giver os et indblik i medlemmernes 

ressourcer, udfordringer og behov ift. foreningskapacitet (deres behov for støtte og hvad de kan 

tilbyde fællesskabet) 

b) Afholder to fælles medlemsmøder i 2017 (temaer skal specificeres) samt møder med udvalgte 

foreninger, som er primære brugere af FcH’s kompetencer, ydelser og rammer.  

c) Formulere og kommunikere værdier, (mod)ydelser og forventninger ifm. medlemskab og ift. 

fællesskabet Frivilligcenter Hillerød (herunder f.eks. deltagelse i FF, generalforsamling, m.v.) 

 

2. Mål for 2017-2018: Der er etableret et husråd i huset, der involverer og tager medansvar for 

husets indretning, drift og udvikling bestående af repræsentanter for brugergruppen af 

medlemsforeninger og frivillige. 

Aktiviteter i 2016-2017: 
a) en analyse og konkretisering af hvordan centeret bruges i dag ift. ydelser og husets faciliteter 

(hvad, hvem, hvordan) 

b) Udforme rammer for et husråd, herunder identificere opgaver og fælles tiltag. Rekruttere 

medlemmer til husrådet. 

 

3. Mål for 2017-2018: At FcH spiller en aktiv rolle i at samle foreninger og frivillige i netværk om 
vidensdeling og samarbejde om relevante lokale sociale udfordringer i og udenfor foreningerne 
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Aktiviteter i 2017: 
1) Bidrage til planlægning/afvikling af Inspirationskonference på tværs af idræt/kultur og sociale 

foreninger (20.5.2017) for at sikre involvering/deltagelse af de sociale foreninger 
2) Samle min 5 lokale aktører omkring koordinering, fundraising og afvikling af Frivillig Fredag 2017 

(Proces startes ifm. formøde ved Generalforsamlingen (kan være Frivilligbørs eller anden event) 

3) Indgå som samarbejdspartner i Kom med! omkring specificeret indsatsområder, der styrker den 

frivillige deltagelse (Kræver økonomisk støtte og medarbejder ressourcer) 

4) Fortsætte facilitering af samarbejdet med UCC og lokale foreninger omkring praktikforløb for 

psykomotorik studerende i lokale sociale foreninger.  

5) Rekruttere frivillige kræfter eller søge økonomisk grundlag for at etablere ”Frivilligcenterets 

ressourcenetværk” – i form af et netværk, hvor medlemmer og frivillige byder ind med deres 

faglige og praktiske kompetencer og kunnen, som stilles til rådighed for fællesskabet. 

 

2. Værdisætning af det frivillige sociale arbejde lokalt  

Vi ønsker at bidrage til at synliggøre og kommunikere bredere ud, hvordan FcH og vores 
medlemsforeninger og grupper bidrager med sociale indsatser, ressourcer og netværk, der er værdifulde 
både for de mennesker der hjælpes, den der hjælper og for samfundsøkonomien lokalt. Synliggørelse af 
værdien af foreningernes indsatser, er samtidig et vigtigt redskab i forhold til at tiltrække nye frivillige og 
brugere, støtte fra og samarbejde med andre aktører, som kommune, erhvervsliv og 
uddannelsesinstitutioner lokalt samt i forhold til på sigt at opnå viden om, hvad der virker og hvad der bør 
udvikles/forbedres. 
 

1. Mål for 2018: Det er naturligt for FcH og vores medlemmer at indtænke og formidle noget om, 

hvad der kommer ud af de frivillige sociale aktiviteter og indsatser for målgruppen og de frivillige,  

Aktiviteter i 2016-2017: 
a) Udarbejde en oversigt over aktiviteter i FcH i 2016 om, hvad de koster/bidrager med i timer og kr. – 

evt. et timeregnskab for sociale foreningers indsats i 2017  

b) FcH årsskrift for 2016 udarbejdes som en samling af eksempler på hvad deltagere, frivillige og 

samarbejdspartnere selv oplever de får ud af at deltage, bidrage og spille en rolle. 

c) Udarbejdelse af en PUF ansøgning for 2017-2018 – fokuseret på at skaffe ressourcer, der kan  
understøtte indsatser på dette område  
 

3. En grundlæggende bæredygtig økonomi 

For at skabe en stabil drift af frivilligcentret, der rækker ud over etårige bevillinger, er der behov for en 
langsigtet grundfinansiering. Det er nødvendig for at fastholde et personale, der kan understøtte 
samarbejder, involvere, skabe kontinuitet og sammenhængskraft i og omkring FcH. Desuden er det 
nødvendigt at foretage en grundig gennemgang af de projekter og aktiviteter, som FcH er involveret i for at 
afklare hvorvidt og evt. hvordan det er muligt, at videreføre projekterne baseret på frivillige kræfter.  
 

1. Mål for 2017-18: Der er gennemført en forventningsafstemning og aftale med Hillerød Kommune 

om vores samarbejde fremover – herunder afklaring af ressource tilførelse/budgetudvidelse 

Aktiviteter 2016-2017:  
a) Møder/dialog med Kultur og udviklingschef Pia Kjær Jensen m.fl.  
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b) Udforme skriftligt oplæg til strategisk ledergruppe, Hillerød Kommune omkring FcH’s position og 

udfordringer 

c) Møde med relevante politiske udvalg og politikere 

d) Invitere politiske kandidater til valgmøde i FcH  

 

2. Mål for 2017-2018: Alle projekter og aktiviteter i FcH er tilpasset de reelle ressourcer i centeret – 

og bidrager til at understøtte frivilligcenterets formål  

Aktiviteter 2016-2017: 
a) Skabe overblik over opgaveportefølje og samarbejdsrelationer ift. kommune og foreninger – for at 

justere opgaveporteføljen ift. medarbejder – og de økonomiske ressourcer fra januar 2017 

b) Indsatser med selvhjælps- og netværksgrupper afklares/overdrages til en frivillig 

koordineringsgruppe – medio 2017. 

c) Nødvendige til rettelser af budget og medarbejderressourcer  

 

4. Formulering af rammer og værdier for samarbejde med frivillige og ledelse  

FcH ledes af en valg bestyrelse beståede af fem medlemsrepræsentanter og en suppleant. Bestyrelsen har 
ansat en centerleder på 37 timer, der leder en medarbejdergruppe bestående af en fastansat 
projektmedarbejder på 30 timer og p.t. tre honoraransatte medarbejdere på få timer, der er organiseret i 
et sekretariat placeret midt i frivilligcentret. Sekretariatet er baseret på, at der er involveret og engageret 
mennesker der frivilligt vil spille en rolle ift. at udføre de kerneydelser vi leverer samt i afvikling af møder og 
større/mindre events. Udover frivillige der engagerer sig i kortere eller længere tid, består 
medarbejdergruppen også af skiftende virksomhedspraktikanter og studerende. 
 
I FcH har vi tidligere udarbejdet en personalehåndbog for de ansatte medarbejdere samt en frivilligaftale og 
et papir der formulerer præmissen for at engagere sig i FcH hhv. som sekretariatsfrivillig og som 
aktivitetsfrivillig. I 2015 påbegyndte vi en proces med at udarbejder en frivilligpolitik, som ikke er 
færdiggjort. Der mangler således en drøftelse og beskrivelse af rammer og værdier i FcH i forhold til at 
samarbejde og engagere frivillige – og hvad det betyder for medarbejdere og ledelse. 
 

1. Mål for 2017-2018: Der er udformet en personalehåndbog som også omfatter rammer og 

forventninger til hhv. frivillige, leder og bestyrelse.  

Aktiviteter 2016-2017:  
a) at gennemføre en drøftelse og forventningsafstemning omkring værdier og rammer for hhv. 

frivilligt engagement og virke i FcH – og lederens rolle og ansvar.  

b) Der drøftes hvordan/i hvilken form, det give mening - og efterfølgende gennemføres der en 

medarbejdersamtale med alle medarbejdere i FcH (frivillige, ansatte og leder) – opfølgning 

c) Det afklares gennem en drøftelse og forventningsafstemning, hvordan samarbejdet og roller 

organiseres/afklares mellem sekretariat/centerleder og bestyrelsen. 


