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Inspiration til
samarbejdsmuligheder
Sæt fokus på Jeres lokale samarbejdsmuligheder og få såvel
eksisterende aftaler som nye muligheder frem i lyset. På den måde kan I
få overblik over, hvordan I udnytter ressourcerne i Jeres lokalsamfund
bedst muligt.
Se nye muligheder og indgå samarbejdsaftaler
Tidsforbrug: Et bestyrelsesmøde med samarbejdsmuligheder som fokus. Herefter tid på kommende
bestyrelsesmøder, hvor I kan invitere eventuelle samarbejdspartnere til samtale.

Vejledning
Et oplagt sted at starte Jeres kortlægning er ved at gennemgå og revidere Jeres nuværende samarbejdsaftaler.
Nogle gange kan samarbejdsaftaler dø hen, hvis de ikke bliver vedligeholdt. Start med at finde ud af, om der
kunne være værdi i at genoplive gamle aftaler.
Skriv op hvad Jeres samarbejde med de forskellige samarbejdspartnere indebærer. Tag initiativ til et møde, så I
kan få nedskrevet en ny aftale.
Forsøg herefter at kortlægge øvrige lokale samarbejdsmuligheder. Det kunne være kirken, SFO, skolen, SSP,
Handelsforeningen, FDB, Boligforeningen, sportsforeninger, andre lokalforeninger osv. Det kunne også være
lokale virksomheder. Jeres fantasi sætter grænsen. Tøv ikke med at tage kontakt, hvis I tror, der kunne være
værdi i et samarbejde. I finder ikke ud af det, hvis I ikke prøver.
Vær åben omkring Jeres behov og forventninger og præsenter dem for såvel ”gamle” som ”nye”
samarbejdspartnere. På den måde finder I ud af, hvor det er relevant at samarbejde med de enkelte partnere.
Hvor er der sammenfald, og hvordan kan dette dyrkes til øget fokus?
Samarbejdsaftaler bør, som hovedregel, kun gælde i en begrænset periode. Det gør, at I mødes jævnligt med
Jeres samarbejdspartnere, således at Jeres aftaler hele tiden er opdaterede, relevante og I får afstemt
forventningerne med hinanden.

Materialer
•

Spørgsmål til samarbejdsmøde (doc)
Papir med spørgsmål, der kan afklares i forbindelse med et samarbejdsmøde
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Eksempler

Samarbejde med et asylcenter
En gruppe spejderne i Frederiksværk har henvendt sig til Auderød, et lokalt modtagecenter for flygtninge. Her
bor en del børn med ønsker om et aktivt fritidsliv og derfor oplagte muligheder for foreningslivet. I begyndelsen
krævede det lidt hjælp til transport, men efterhånden går det automatisk og mange flygtningebørn er
efterhånden blevet en del af den lokale spejdergruppe, der både har fået nye medlemmer og i høj grad udøver
et samfundsmæssigt ansvar for denne gruppe i samfundet af sårbare børn og unge.

Vil du vide mere?
•

Link: Eksempel på samarbejdsaftale
Ungdomscaféen K – et fælleskirkeligt ungdomsprojekt i København

•

Link: Frivillighed.dk har en masse information om samarbejder - se især ’Webhåndbog om
samarbejde’, der bl.a. har information om formalisering af samarbejdet.

Opdateret juni 2013
Side 2 af 2

