
Fleksibel workshopdag 2022  

PROGRAM

9.30 – 10.00: Morgenmad 

10.00 – 10.30: Velkomst 

10:30 – 12.00: “Hvad skal vi med lobby?” v. Maria Steno 

12.00 – 13.00: Frokost 

13.00 – 14.30: 1. runde workshops 

14.30 – 14.45: Pause 

14.45 – 16.15: 2. runde workshops 

16.15 – 16.45: Pause  

16.45 – 18.15: “Styrk motivationen” v. Marie B. Holdt 

18.15:   Middag  

Lørdag den 22. jan.  
kl. 09.30 - 20.00 

 
Best Western Plus 
Hotel Fredericia

OPLÆGSHOLDERE 

Hvad skal vi med lobby?  
Lokal lobbyisme handler om at styrke samarbejdet med kommunen 
for at få bedre vilkår for at drive sin forening eller skole. Derfor er 
lobbyarbejde værd at beskæftige sig med for enhver forening. Men 
hvordan griber man det bedst an? Det vil kommunikationsrådgiver 
Maria Steno give sit bud på. Maria har været aktiv i lokalpolitik i 20 
år og er medforfatter til bogen ”Lokal Lobbyisme”. Hun ved, hvordan 
kommunerne tænker, og kan fortælle, hvad I kan gøre for at blive 
hørt. Maria giver en let og konkret indføring i emnet, så alle kan gå fra 

foredraget med idéer til, hvad de kan gøre, når de kommer hjem. 

  

Styrk motivationen   
Motivation i foreningsarbejdet er umådeligt vigtigt. Når vi er motiverede, 
har vi det sjovere, vi bliver længere i foreningen og vi har lettere ved at 
tiltrække nye – både frivillige, kursister og undervisere. Marie B. Holdt vil 
hjælpe os til at blive skarpere på, hvad der motiverer og demotiverer os 
selv og hinanden. Jo mere vi ved om, hvad der motiverer, jo nemmere 
bliver det at gøre foreningsarbejdet til en fornøjelse.  

Marie B. Holdt,  
chefkonsulent i Ingerfair 

Maria Steno, kommunikationsrådgiver 



Runde 1     
 
Få ekspertøjne på jeres lobbyindsats v. 
Maria Steno, kommunikationsrådgiver 
 
På denne workshop får I en unik mulighed 
for at få ekspert-øjne på de udfordringer I 
oplever med jeres kommune eller de idéer 
I gerne vil forslå. Maria Steno tager afsæt 
i jeres situationer, og vil give konkrete råd 
og redskaber til, hvordan I kan gribe dem 
an. Det er også muligt at være med på en 
lytter for at få inspiration til, hvad I selv 
kan gå hjem og gøre.

Få nye eller flere med, v. Marlene B. 
Nielsen, udviklingskonsulent 
 
Vi mangler folk til vores bestyrelse! Vi vil 
gerne have flere med! Det er velkendte 
sætninger i foreningsverdenen. Hvis 
det skal være sjovt for folk at gå ind i 
bestyrelsesarbejde, skal man tænke godt 
over, hvem man spørger, hvorfor, hvordan 
og hvornår. Gennem oplæg og øvelser 
tager Marlene jer igennem de ting, det 
er vigtigst at huske på for at gøre jeres 
rekruttering mere virksom og effektiv. 

ASA, v. Lisbet Kristensen, ASA-konsulent 
 
Alle brugere af administrationssystemet 
for aftenskolerne – også kendt som 
ASA – inviteres til en workshop med 
både oplæg og spørgetid. Vi kommer 
blandt andet ind på, hvordan man laver 
rapporter, udtræk og hvordan man får det 
økonomiske overblik i ASA. Send gerne 
dine spørgsmål på forhånd til lisbet@fora.
dk, og medbring bærbar computer på 
dagen.

WORKSHOPS

Runde 2     
 
Bæredygtigt boost v. Laura Nielsen, 
konsulent   

Vil I arbejde mere med bæredygtighed i 
jeres forening, så er dette en workshop 
for jer. Vi taler om muligheder og 
udfordringer i arbejdet med bæredygtige 
aktiviteter. I vil også få en præsentation 
af de bæredygtige aktiviteter, I kan blive 
en del af i Fora, nemlig: Fiksefredag, 
Bær Dig Dygtigt Ad og et helt nyt 
bæredygtighedsnetværk, som er lige på 
trapperne. 

Den gode bestyrelse, v. Marlene B. 
Nielsen, udviklingskonsulent 
 
Hvad skal der egentlig til for at gøre 
en bestyrelse til et velfungerende og 
tilfredsstillende arbejdsfællesskab at 
være en del af? Hvilke kerneopgaver 
har bestyrelsen, og hvordan fungerer 
arbejdsdelingen mellem bestyrelse og 
skoleleder bedst? Gennem oplæg og 
øvelser får I inspiration til, hvordan I kan 
tage fat på det gode bestyrelsesarbejde, 
så det bliver både sjovere og lettere at 
være forening. 

Løn i Intect og ASA v. Lisbet Kristensen, 
ASA-konsulent 
 
Fora er begyndt at bruge lønsystemet 
Intect, bl.a. fordi det har en rigtig god 
integrationsmulighed med ASA. Det 
betyder, at det vil være muligt for jer at 
køre lønnen selv. Det giver jer mere frihed 
i administrationen for eksempel i forhold 
til tidsfrister, rettelser mm. På denne 
workshop får du en indføring i Intect, 
samt i hvordan du kan bruge programmet 
sammen med ASA. Medbring bærbar 
computer. 



Runde 1     
 
Skriv til både menneske og maskine, v. 
Louise Albers, kommunikationskonsulent 
 
På denne workshop får I viden om, 
hvordan I skaber mere synlighed via 
jeres hjemmeside, og hvordan I kan øge 
sandsynligheden for flere tilmeldinger. 
Workshoppen har fokus på kursustekster, 
og på hvordan I kan indtænke SEO i 
jeres måde at beskrive kurserne på. I 
skal skrive til både menneske og (søge)
maskine. I skal medbringe en computer, 
og I skal have adgang til jeres forenings 
hjemmeside. Workshoppen består af 
oplæg, opgaver og spørgetid. 

 
Puljer i og udenfor Fora, v. Henriette 
Corvinius, foreningskonsulent 

Hvem sidder på pengene, og hvor 
finder I midler, hvis I mangler? Er det i 
kommunen, i Foras pulje eller i andre 
puljer og fonde? På denne workshop får 
du en vejledning i, og nogle eksempler på, 
hvad Foras pulje og andre puljer og fonde 
kan give støtte til. Hvis I har et konkret 
eksempel på noget, I mangler midler til, 
så tag det gerne med, så vi sammen kan 
finde frem til, hvor det passer bedst for jer 
at søge, og få bevillinger fra.  
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SPN – nye muligheder, v. Snebjørn 
Andersen, it-konsulent 

Med udgangspunkt i konkrete eksempler 
skal vi kigge på, hvordan man som web-
redaktør, nu mere frit, kan tilpasse tekst, 
layout og struktur på hjemmesiderne. Vi 
kommer også til at tale om, hvordan man 
arbejder med billeder, der skal bruges i 
forbindelse med ASA eller foreningens 
øvrige arbejde. Der vil selvfølgelig 
være mulighed for at stille spørgsmål 
og bidrage med nye idéer undervejs. 
Medbring bærbar computer. 

 
Facebook v. Molly Christensen, 
kommunikationskonsulent 
 
Bliv klogere på, hvordan I som forening 
skaber community på jeres Facebookside. 
Gennem oplæg og øvelser vil I lære, 
hvordan I opnår mere synlighed og 
engagement på siden. Lær også 
Facebooks algoritme at kende, så I på den 
måde kan bruge den målrettet til at skabe 
indhold, der når ud til dem, I gerne vil 
ramme. Workshoppen er for brugere på 
alle niveauer, men man skal have adgang 
til sin forenings facebookside. Medbring 
smartphone. 



Praktiske oplysninger

 
Lørdag den 22. januar 2022  
kl. 09.30 – 20.00
 
Sted  
Best Western Plus Hotel Fredericia
Vestre Ringvej 96
7000 Fredericia
 
Tilmelding
Du kan tilmelde dig på:
http://formular.fora.dk/2022/fleksibel-
workshopdag-2022/

Tilmeldingsfrist  
15. december 2021

Pris
Prisen for hele arrangementet er 300 kr.

Spørgsmål kan rettes til 
Solveig Heldt på solveig@fora.dk eller 
tlf. 36 93 26 23  

Hvis du kun deltager i én eller to
workshops er prisen 200 kr. Den fulde pris 
dækker hele arrangementet inkl. forplejning, 
ekskl. drikkevarer til aftensmaden.  

Der ydes transportgodtgørelse efter 
gældende regler i Fora. 
 
Vi opfordrer til, at I så vidt muligt kører flere 
i samme bil. Derfor udsender vi deltagerlister 
med telefonnr. og/eller mailadresser.  

Ca. 10 dage inden workshopdagen
vil du modtage deltagerliste,
kørselsvejledning og eventuelt
andre praktiske oplysninger.


