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Sådan finder du foreninger
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Formål
Redskabet har til formål at hjælpe dig i gang med at researche i lokalområdet og finde frem til mulige samarbejdsforeninger. Det er en
god idé at udfordre vanetænkningen og tænke i både kendte og ukendte foreningstyper. Det kan nemlig sagtens være, at lokalområdets
mest synlige foreninger ikke på forhånd er indstillet på at gøre en ekstra indsats for inklusion, men at en lille ukendt niche-forening ser
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muligheder i at imødekomme
dine elevers behov.BEHOVSAFKLARING
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Start dit foreningskatalog med en brainstorm, hvor du finder ud af, hvilke foreninger der findes i
lokalområdet.
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REDSKABER

• Lav en liste over de foreninger, som du kender i forvejen
KORDINATOR
SOCIALE
HELE
• Spørg fx tre forskellige kollegaer,
de kender, ogVARIGHED
hvad er deresBRAINSTORM
indtryk af dem
FRIVILLIGE hvilke foreninger
KLASSEN
• Lav en google-søgning eller anvend nogle af tekstboksens links til at supplere din liste over interessante foreninger
UNDERVISER

KORDINATOR

SOCIALE

HELE

VARIGHED

FRIVILLIGE
KLASSEN
Tænk ud af boksen:
• Har jeg både medtaget små og store foreninger?
• Har jeg medtaget foreninger inden for flere interesseområder? (fx sport, kultur og sociale
foreninger, m.m.)
• Er der foreninger, som jeg ikke har tænkt på?
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Her finder du mere information

ØVELSE

PRAKTIK

Kontakt dit lokale frivilligcenter, som arbejder med foreningsliv og
frivillighed. Se oversigt over frivilligcentre i Danmark på www.frise.dk
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FORTSÆTTELSE

Supplerende redskaber

EKSEMPEL
REDSKABER
Brug evt. redskabet
FrivilligluppenAKTIVITET

som inspiration til at komme i
tanke om foreningstyper, som du
ikke har overvejet og redskabet
Skabelon til foreningskatalog
til at samle dine nuværende og
kommende foreningskontakter.

På www.frivilligjob.dk slår foreninger i hele landet aktuelle frivilligjobs op.
Du kan finde konkrete frivilligjobs eller se, hvilke foreninger der er i dit
lokalområde
Kommunen
har ofte et stort netværk
af foreninger eller kommunale
VEJVISER
OBSERVATØR
OVERSÆTTTER
frivilliginitiativer. Du kan få hjælp af den kommunale frivilligkonsulent eller
kontakte kultur- og fritidsforvaltningen eller socialforvaltningen for netværk.
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På www.dgi.dk kan du se en oversigt over idrætsforeninger
På www.dif.dk kan du finde de forskellige idrætsforbund i Danmark
På www.duf.dk kan du finde en række ungdomsorganisationer
På www.fællesomfritiden.dk/vaerktoejer/fritidsluppen/ finder du
MED UNG
UNDERVISER
KORDINATOR
SUMHs1-1
Fritidslup,
som du kan bruge
til at finde fritidsaktivitetstyper,
som du ikke kendte i forvejen
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