
Kære samarbejdspartner.  
 
Sammen med Center for Frivilligt Socialt Arbejde har vi skabt en webinarrække, hvor I vil få konkrete 
værktøjer til afholdelse af digitale aktiviteter, og input til hvordan man fastholder frivillige i denne underlige 
tid. Du kan læse en beskrivelse af webinaret herunder: 
 

Da Danmark i foråret lukkede ned, var det en stor udfordring for mange foreninger at afvikle aktiviteter 
som normalt. Mange foreninger var hurtige til at rykke deres foreningsaktiviteter over i et digitalt forum, 
mens det for andre slet ikke var en mulighed. Enten fordi de frivillige hellere ville vente til det igen var 
muligt at være fysisk sammen, eller fordi de ikke havde forudsætninger for at afholde digitale møder.  

Det har nu vist sig, med afsæt i den fortsatte udvikling af Corona i tredje kvartal 2020, at vigtigheden af at 
finde nye måder at kommunikere på ved hjælp teknologi, er blevet en del af hverdagen.  

Formål  

Formålet med dette tilbud er at tilbyde hjælp til de foreninger der har:  

• Svært ved at navigere i det store udbud af digitale mødeplatforme og it- værktøjer  
• Svært ved at forestille sig, hvordan man skaber meningsfulde, interessante og trygge online møder  
• Har brug for hjælp til at understøtte frivilligheden i foreningen gennem brug af forskellige digitale 

platforme og online værktøjer  
• Har brug for ideer og inspiration til hvordan aktiviteter og møder kan fungere i en digital version.  

Hvad du får ud af at deltage i kurset  

Tekniske færdigheder  

• Viden og inspiration til anvendelse af forskellige funktioner på Zoom og i Microsoft Teams til 
afholdelse af digitale møder  

• Indsigt i hvad det kræver af jeres frivillige af tekniske færdigheder for at kunne facilitere digitale 
møder  

• Hjælp til at tage de første skridt i brugen af teknologierne. Det gode værtskab online  

• Ideer og inspiration til hvad det kræver at være en god digital møde- og procesleder - både før, 
under og efter et møde  

• Gode råd og tips som sikrer koncentration og fokus blandt deltagerne i det digitale rum  
• Viden om hvordan I kan anvende digitale mødeteknologier til at bygge relationer på distancen og 

skabe et trygt digitalt møde.  

 

Webinarene vil blive afholder på tre datoer  

25 november 15.30-18.00 

27 november 12:30-15.00 



9 december 18:30-21.00 

Du kan tilmelde dig på nedestående link, til den dag det bedst passer dig. Og ja, tilbuddet er ganske gratis.  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRgE5GSQ491RaFFh0n3dBVR-
7wfhwrQsgquNZBipASLLTcOQ/viewform?usp=sf_link 

Du er velkommen til at inviterer folk det kunne have interesse for.  

 
Med venlig hilsen  
Lucas Skræddergaard  
Projektleder 
 
Kirkernes Integrations Tjeneste (KIT) 
Smallegade 47 
2000 Frederiksberg 
Tlf. 31429353 
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