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KERNEFORTÆLLING

Formål og værdier



KERNEFORTÆLLING

HVORFOR
Hvis bestyrelsen ikke kan beskrive dette i enig-
hed, så bliver det også svært at synliggøre for-
eningen/aftenskolen udadtil på en troværdig 
måde. Og det kan være svært kort at skulle for-
tælle nye om alt det gode i foreningen/afdelin-
gen – en fortælling der skal motivere vedkom-
mende til at ville være frivillig.

Når I er enige om formålet og værdierne, har I 
mulighed for at arbejde bedre sammen. Det er 
lettere at rekruttere frivillige, hvis I ved, hvad 
I vil og hvorfor. Det er lettere at fortælle andre 
om, hvad I vil, og hvad I laver. Og I kan bedre 

målrette jeres aktiviteter.

HVEM
Det er først og fremmest bestyrelsens værktøj, 
men man kan involvere andre i processen, hvis 
man gerne vil. Det kan fx være en god idé at in-
volvere nogle medlemmer eller kursister.

TIDSFORBRUG
Tidsforbruget vil afhænge af, hvor lang tid 
I har brug for til at samle og kategorisere 
jeres udsagn, men typisk tager opgaven 
cirka 2 timer. Hertil skal så regnes tid til 
finpudsning af formuleringer og diskussion 
og beslutning på et efterfølgende besty-
relsesmøde.
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En god kernefortælling
er attraktiv og spændende
– både for dig og for andre

(omend ikke for alle)

En god kernefortælling
indeholder visioner, som

både er uopnåelige og stadig 
konkrete nok til at give

jer en fælles retning 
for jeres aktiviteter

En god kernefortælling
er let at huske og let

at formidle videre

At have nogenlunde styr på foreningens/aftenskolens formål og værdier er på mange må-
der helt grundlæggende og en forudsætning for megen anden planlægning og aktivitet. 
Hvad er formålet for jeres forening/aftenskole? Hvilke værdier skal præge foreningen/
aftenskolen og jeres måde at arbejde og samarbejde med andre på? 

HVORDAN
Få inspiration fra din landsorgansisations kerne-
fortælling på næste side og lav derefter øvelsen 
”lav jeres egen kernefortælling”.



INSPIRATIONSGRUNDLAG

Fora har et overordnet formål og nogle grundlæggende værdier – en kernefortæl-
ling, som alle i forbundet deler og støtter op om via medlemskabet. Den ligger som 
en ramme om foreningernes/aftenskolernes arbejde. Den kan I tage udgangspunkt i 
eller lade jer inspirere af, når I skal lave jeres kernefortælling på næste side.

FORA KERNEFORTÆLLING:
LÆRING OG KREATIVITET I FÆLLESSKAB
Fora vil skabe sociale rum til kreativitet og læring i fællesskab, hvor man engagerer 
sig og tager ansvar. Fora vil bidrage til en folkeoplysning, der til stadighed er rele-
vant og fundamentalt vigtig for den enkelte og for vores fællesskab, og derigennem 
bidrager til forandring i samfundet.

Fora tilbyder kurser, aktiviteter og oplevelser, der giver alle mulighed for værdifuld 
læring med mening. Vi dyrker det gode håndværk som kilde til kreativitet og ud-
vikling. Vi har stor kærlighed for det fællesskab, der opstår, når man skaber noget 
sammen. Vi tror på, at når én bliver dygtigere eller stærkere, bliver fællesskabet 
stærkere. Når vi engagerer os i hinanden og bruger tid sammen, bliver fællesskabet 
stærkere. Det er det, der driver os. Det er det, vi vil skabe rum til.
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OPGAVE: 
LAV JERES EGEN KERNEFORTÆLLING
ANVENDTE MATERIALER
Tavle/eller stort stykke papir, kuglepenne eller tusch 
og evt. hjælpespørgsmålene (se næste side).

Vælg en ordstyrer, der holder øje med tiden og sikrer, at I når hele vejen rundt.1.

Hav en tavle eller et stort stykke papir klar og noter alt ned, som bliver sagt. I kan
vælge, at der er en, der skriver, men det kan også være en god oplevelse, hvis I har 
en tusch hver.

Nu laver I en brainstorm på hvert af hjælpespørgsmålene i værktøjet (se næste
side). Tag et spørgsmål ad gangen og skriv nøgleord og sætninger ned. Tænk ikke
så meget over formuleringerne lige nu. I skal ikke vurdere og blive enige, men bare
få en masse ord ned om jeres forening/aftenskole. Brug 30-45 min.

3.

Når I har brainstormet på alle spørgsmålene, skal I kategorisere jeres ord og ud-
sagn. Hvilke minder om hinanden? Hvilke siger noget om det samme tema/emne? 
Brug ca. 30. min.

4.

Hvis I har mange forskellige ord, skal I prioritere dem, fx ved at I hver har 5
stemmer og kan bruge én stemme på hvert af de fem ord/temaer, som I selv finder
vigtigst. Brug kun 5 min. på dette.

5.

Til sidst skal I forsøge at samle alle de positive udsagn i nogle kortfattede sætnin-
ger. Det er vigtigt, at I får prioriteret og ikke synes, at alt skal med. En kernefor-
tælling skal være så kort og præcis, så I alle kan huske den nogenlunde, når I skal 
fortælle den til andre uden for foreningen/aftenskolen, fx potentielle frivillige, 
samarbejdspartnere. Brug ca 30 min.

6.

Efter den fælles proces kan en eller to fra bestyrelsen finformulere kernefortæl-
lingen, så den kan godkendes på næste bestyrelsesmøde. Tjek efter, at I synes, det 
kan bruges i rekrutteringsøjemed.

7.
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2.



Sæt jer omkring det store ark papir eller omkring tavlen. 
Brug 30-45 min. på at diskutere og svare på nedenstående spørgsmål. 
Skriv stikord ned til hvert hjælpespørgsmål. 
Tænk (også) i værdier, ikke kun i aktiviteter. 

› Hvad kendetegner jeres forening/aftenskole? Hvad er I særligt gode til?
› Hvad gør jeres forening/aftenskole anderledes end andre foreninger i området?
 Hvordan adskiller I jer? 
› Hvilken betydning synes I, jeres forening/aftenskole har i lokalområdet/kommunen?
› Hvordan er det at være ansat (fx underviser), kursist, medlem, frivillig hos jer?
› Hvordan vil I gerne opfattes af omverdenen (borgere, samarbejdspartnere,
 kommunen etc.)? 
› Hvordan tror I, omverdenen opfatter jer?
› Hvad vil I gerne opnå? Hvad arbejder I for?

Besvar evt. spørgsmålene via denne lille øvelse:

Du står i kø nede i Brugsen og overhører en dame fortælle, at hun havde:
– været på et kursus hos jer, og det var simpelthen godt fordi …..?
– været forbi jeres hjemmeside for at finde information om jeres forening og jeres arbejde, 
 og her oplevede hun, at …..?
– været på en medlemsaften, i en medlemsgruppe, og her oplevede hun, at ….?
– været forbi jeres udstilling, og her oplevede hun en forening, der ….?

Hvad hørte I damen fortælle? Skriv sætningerne færdige.
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OPGAVE: 
HJÆLPESPØRGSMÅL 
TIL KERNEFORTÆLLING

OPGAVE: 
SAML POINTER I EN KERNEFORTÆLLING
På baggrund af jeres diskussion om hjælpespørgsmålene skal I have formuleret en lille 
kernefortælling om jeres formål og værdier. Formålet skal passe til jeres forening/
aftenskole og selvfølgelig ikke modarbejde det eksisterende formål, jf. jeres egne 
og jeres oplysningsforbunds vedtægter. Hvis det letter jeres arbejde, kan I forsøge at 
starte sætningerne med:

› Vi lægger vægt på at være en forening/aftenskole, som …
› Vi lægger vægt på at være en forening/aftenskole, hvor …


