Værdier
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Find foreningens
værdier frem
Forældre lægger stor vægt på, hvilke værdier og kompetencer deres børn
tilegner sig, når de skal vælge forening. Det er derfor vigtigt at være helt
skarp på, hvilke værdier jeres forening står for. Det kan denne øvelse
hjælpe jer med at blive.
Øvelse i at formidle din forenings værdier og kompetencer i et klart budskab
Tidsforbrug: Ca. 20 minutter

Formål:
•
•
•

At skabe bevidsthed om foreningens fælles værdier
At kunne levere et klart og præcist budskab om jeres forenings værdi og hvilke kompetencer I giver
børn
At jeres forening bruger værdierne aktivt i lokalsamfundet

Vejledning
Forældre går meget op i, hvilke kompetencer deres børn kan tilegne sig i en forening. I skal derfor ”sælge” jeres
forening ved hjælp af nogle slagkraftige argumenter – konkret: Skriv bullet points på døren, der forklarer, hvad
foreningen står for. Tag udgangspunkt i spørgsmålet: Hvilke kompetencer og værdier giver jeres forening mit
barn? Du finder i materialer et diasshow, der hjælper med inspiration, hvad du kan sige.
•
•
•
•
•

Gennemgå diasshowet for dig selv
Præsentér emnet for din forening – hvorfor er det vigtigt?
Del foreningen ind i grupper på 3-4 personer
Præsentér formålet med dørene
Fælles opsamling

Forestil dig, at alle byens fritidstilbud ligger på en række hen ad en lang gang med 6 hvide døre. Bag hver dør
holder et fritidstilbud til. Om lidt lukkes alle forældrene i byen ind på gangen. Ud fra det I skriver på døren, skal
forældrene vælge, hvilken forening de vil sende deres barn til. De ting I skriver på døren, skal altså ”sælge”
foreningen overfor forældrene og indeholde noget, der kan konkurrere med andre fritidstilbud.
Opgave: Skriv korte sætninger, der forklarer, hvad jeres forening giver børnene af kompetencer og værdier.
Vil du have inspiration til en ”elevatortale”, så tjek dette redskab.

Materialer
•
•

Præsentation om værdier (ppt)
Flip-over papir, tuscher
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