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Tidsplan

DAG & EMNE OPGAVE EFTER MODUL

Undersøgelse og behovsafdækning. Præsentation ude i foreningerne. 

D. 28/8 – Kick Off Afprøve tiltag, modtage sparring og forberede et 
kort oplæg om jeres resultater til workshop 1. 

D. 26/9 – Workshop 1 – trivsel og fastholdelse Afprøve tiltag, modtage sparring og forberede et 
kort oplæg om jeres resultater til workshop 2. 

D. 7/11 – Workshop 2 – kommunikation Afprøve tiltag og forberede et kort oplæg om 
jeres resultater til opsamling. 

D. ?/? – Opsamling Fortsætte det gode arbejde. 



Dagens program
• Opsamling fra sidst. Hvordan er det 

gået hos jer? 

• Kommunikation til medlemmer og 
frivillige. 

• Hvad bruges de forskellige platforme 
til og hvem er målgruppen? 

• Hvad er de konkrete mål med 
kommunikationen? 

• Tiltag til næste gang? 



Siden sidst? 

Opsamling på workshop 1:

• Mål, arbejdsglæde og trivsel 

• Anerkendelse er vigtigt for trivslen

• Den gode velkomst og forventningsafstemning

Fortæl om jeres tiltag:

• Hvad har i gjort siden sidst? 

• Modtag inputs fra os andre. 



Kommunikation til medlemmer og frivillige

Hjemmesider vs. sociale medier vs. mail

Ved I hvad jeres medlemmer fortrækker? 



SPØRGSMÅL?

Hvad er jeres største 
udfordringer med 
kommunikation? 



EN-VEJS KOMMUNIKATION

HJEMMESIDE



TO-VEJS KOMMUNIKATION

FACEBOOK

INSTAGRAM

MAIL



ALLE ALDERSGRUPPER ER PÅ SOCIALE MEDIER



HVAD BRUGES OFTES?

Hjemmeside
’Biblioteket’ til den strukturerede info, som man så kan linke til 
gennem de sociale medier.

Facebook gruppe 
’Klubhuset’ til intern information, snak, koordinering og intern 
netværksdannelse. Folk inviteres / accepteres.

Facebook side 
’Byens torv’, hvor medlemmernes begejstring og glæde smitter andre. 
Alle kan være med. 



OBS: I arbejder med en 
fritidsinteresse, som er vigtig for 
medlemmer og frivillige, men 
prioriteres ikke højest af alle. 

Hvordan navigerer I i det? 



OPGAVE: 

HVAD BRUGER I DE FORSKELLIGE 

PLATFORME TIL?



Hvem er målgruppen?



Der er stor forskel på os



Hvad er det konkrete mål med 

at kommunikere?



Hvad er jeres konkrete mål med 
kommunikationen? 

Flere på 
nyhedsbrev

Mere engagement på siden 
(og i så fald hvorfor?)

Nye samarbejdspartnere

Flere nye 
medlemmerFlere deltagere til 

lokale arrangementer

Flere følgere (hvorfor 
tænker vi det er godt?)

Flere til at engagere 
sig i frivilligt arbejde 

Flere donationer

Få flere forældre 
engageret



Indhold, der engagerer



”Social media marketing er ineffektiv uden engagement. 
For at få dit publikum til at kommenterer, smage, dele og 
klikke på dine indlæg, har du brug for at underholde dem, 
inspirerer en reaktion og tænde en gnist hos dem.

Jo bedre du gør dette, jo mere engageret vil dine 
tilhængere være.”

Jordan Kasteler, freelancer marketing konsulent



1. Kend dit publikum på de forskellige platforme
2. Kend dit publikum uden for de sociale medier
3. Brug gerne humor også selvom det er et alvorligt emne
4. Spørg efter en bestemt type reaktion
5. Spørg efter en anmeldelse
6. Del noget overbevisende data
7. Afslør nye aktiviteter eller nyheder
8. Brug billeder, der viser fællesskabet og det I gør
9. Brug ‘live video’ og ‘stories’
10. Giv noget væk (konkurrencer)

TÆNK KVALITET FREM FOR KVANTITET

INDHOLD DER ENGAGERER



POINTE: 
Du skal give folk det, de ønsker – som samtidig 
giver mening for jer og det I har brug for. 

Fortæl om dine arrangementer, om at være 
engageret, om forskellen I gør, om arbejdet bag, 
samt relevante nyheder.

Giv dine følgere noget, de ikke kan få andre 
steder. Giv dem mulighed for at interagere.



OPGAVE: 

HVAD GØR ANDRE DER VIRKER?
Kig på de hjemmesider, facebooksider eller andre platforme, 

som du selv følger.



Generelt om sociale medier
Husk, det er jeres vindue udadtil. 

Hav tålmodighed!
Folk skal vænne sig til I er online. Hjælp 
dem og sæt gang i samtaler. 

Planlæg hvilken type opslag 
Overvej 1-3 forskellige ‘typer’ af opslag, 
som I kan veksle imellem.

Lav en kalender med opslag
Lav en kalender for opslag den næste 
måned, 3 måneder og år. 

SIDSTE TIPS INDEN VI SLUTTER


