
Hvilke seminarer, uddannelser og netværksdage 
skal du med til i foråret?  få et overblik Her, og 

læs mere eller tilmeld  dig på duf.dk.

dufs kurser 
1. Halvår 2019 

bestyrelsesskolen // jyllanD

• 9. januar, 17.00 – 21.00, aarhus
• 3. Februar, 10.00 – 17.00, aarhus

Bliv klædt på til bestyrelsesarbejde, og få viden og træning i, 
hvad det vil sige at sidde i en bestyrelse.

bestyrelsesskolen // Fyn

• 27. marts, ODense
• 4. maj, 10.00 – 17.00, ODense

Bliv klædt på til bestyrelsesarbejde, og få viden og træning i, 
hvad det vil sige at sidde i en bestyrelse.

brug Din stemme – meningsDanneruDDannelse

• 24.-26. januar 
• 9. Februar 
• 15.-17. marts 

"Brug din stemme" er DUFs meningsdanneruddannelse for unge 
spirende ledere og meningsdannere, der har meget på hjerte og 
viljen til at engagere deres forening i nye samtaler og handlinger.

inDFlyDelse: 
styrk Din sag! – seminar om FortalervirksomheD

• 27.-28. april, haslev

Få inspiration og konkrete redskaber til at arbejde strategisk 
med fortalervirksomhed og interessevaretagelse i jeres forening.

internationalt partnerseminar

• 10.-15. maj, haslev

Inviter jeres partnerorganisation til seminar i Danmark, og få en 
unik mulighed for i fællesskab at styrke jeres partnerskab og in-
ternationale projekter.

uddannelser

Dansk ungdoms Fællesråd
Scherfigsvej 5 • 2100 København Ø

Telefon 39 29 88 88 • E-mail:duf@duf.dk

www.duf.dk

DuFs leDeruDDannelse

• 24.-26. maj

Tag med på DUFs nye lederuddannelse, hvor du får redskaberne 
til at lede på baggrund af de særlige vilkår, der gør sig gældende 
som ung leder af en national forening.

internationalt ungDomsleDerkursus

• 29. august-11. september, emmaus, haslev

Ungdomslederprogrammet er et tilbud til organisationer, der 
ønsker at tilknytte fuldtidsfrivillige til deres internationale part-
nerskaber i Mellemøsten, Nordafrika eller udviklingslandene i 
en periode på tre-tolv måneder.

skal jeres organisation meD 
pÅ FolkemøDet 2019? 

• 27. Februar, København (DuF)

DUFs medlemsorganisationer har igen i år mulighed for 
at afholde events på Spejdernes og Ungdommens hus på 
Folkemødet. 

DUF og Spejderne holder fyraftensmøde med informatio-
ner om Folkemødet, netværksmuligheder og idégenere-
ring. Forud for fyraftenmødet må I gerne tænke på rele-
vante temaer og ideer, som I vil tage med på Folkemødet. 
Det er gratis at deltage. 

Har I spørgsmål vedr. Spejderne og Ungdommens hus, kan 
I kontakte: 
Maja Dyrkjær - maja.dyrkjaer@Spejderne.dk
Karen Bjerre - karen.bjerre@Spejderne.dk
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Workshopturné – trivsel og samvær

• 14.-27. januar

Få viden om, hvordan du skaber gode rammer for trivsel og sam-
vær i din forening, når DUFs to netværksgrupper holder work-
shops i København, Aarhus og Odense. Workshopperne sætter 
fokus på ung-til-ung og voksen-til-ung relationer og emner som 
samværspolitik og alkoholkultur. 
Nærmere datoer følger på duf.dk.

Åbent hus: 
De internationale muligheDer i DuF

• 27. januar, 10.30 – 14.00, København (DuF)

Drømmer I om et internationalt projekt i jeres organisa-
tion? Kom til åbent hus, og hør mere om de forskellige  
internationale muligheder hos DUF.

sikkerheD og risikohÅnDtering i 
internationale projekter

• 3. Februar, 10.00 – 16.00, København (DuF)

Kom til kursusdag hos DUF, og bliv klogere på, hvordan I kan 
forholde jer til sikkerheds- og risikohåndtering i jeres internatio-
nale arbejde. I bliver introduceret til risikoanalyse og får konkre-
te redskaber til håndtering af sikkerhedsmæssige udfordringer.

FyraFtensmøDe: 
bestem 2.0

• 19. Februar, 17.00 – 19.30, København (DuF)
• 4. april, 17.00 – 19.30, aarhus

Vær med til at udvikle DUFs nye lederuddannelse, når DUF in-
viterer interesserede og tidligere deltagere på DUFs lederuddan-
nelse Bestem til udviklingsaften.

seminarer og fyraftensmøder
Åben international rÅDgivning

• 16. januar, 16.00 – 20.00, København (DuF)
• 13. marts, 16.00 – 20.00, København (DuF)
• 14. marts, 15.30 – 19.30, aarhus
• 8. maj, 16.00 – 20.00, København (DuF)
• 14. august, 16.00 – 20.00, København (DuF)

Kom godt i gang med jeres næste projektansøgning til DUFs in-
ternationale pulje, eller få hjælp til at færdiggøre jeres regnskab 
eller afrapportering. I får vejledning af DUFs internationale råd-
givere undervejs og møder andre frivillige, der er internationalt 
aktive.

økonomistyring i internationale projekter

• 6. april, 10.00 – 14.00, København (DuF)

Styrk økonomistyringen i jeres internationale projekt. Lær at 
lægge et skarpt budget, og få redskaber til at holde styr på øko-
nomien i internationale projekter.

Forebyggelse aF korruption i internationale 
projekter

• 6. april, 14.30 – 18.00, København (DuF)

Få redskaber til, hvordan projektgrupper kan forhindre og fore-
bygge korruption i internationale projekter.

evaluer Dit internationale projekt

• 4. juni, 16.00 – 20.00, København (DuF)

Del de gode historier og udfordringer fra jeres partnerskab med 
andre internationalt aktive. Arrangementet er obligatorisk for 
projektgrupper, som har afsluttet eller er ved at afslutte et pilot-, 
partnerskabs- eller ungdomslederprojekt. 

evaluer Dit internationale projekt

• 7. marts, 16.00 – 20.00, København (DuF)

Del de gode historier og udfordringer fra jeres partnerskab med 
andre internationalt aktive. Arrangementet er obligatorisk for 
projektgrupper, som har afsluttet eller er ved at afslutte et pilot-, 
partnerskabs- eller ungdomslederprojekt.

uDForsk verDenen! 
FÅ hjælp til at starte et internationalt 
partnerskab

• 13. marts, 16.00 – 20.00, København (DuF)
• 8. maj, 16.00 – 20.00, København (DuF)

Deltag i DUFs internationale introduktions- og rådgiv-
ningsforløb, og bliv klædt godt på til at opstarte et inter-
nationalt partnerskab og søge DUFs internationale pulje.

FyraFtensmøDe: 
FrivilligheD, hverDagsaktivisme og Forenings-
engagement

• 21. marts, aarhus

Kom til fyraftensmøde med DUF og Frontløberne, og bliv klogere 
på forskellige begreber og former for aktiv deltagelse i samfundet.

FyraFtensmøDe: 
arbejDsmiljøregler i Foreninger 

• 19. marts, 17.00 – 21.00, København (DuF)
• 3. april, 17.00 – 21.00, aarhus

Få viden om, hvordan du håndterer arbejdsmiljøreglerne i din 
forening. Du får en grundig indføring i reglerne for både frivil-
lige og ansatte, og vi arbejder sammen om en række cases fra 
foreningslivet.

FormanDsnetværket 

• 9. maj, 17.00 – 19.30 (OpstartsmøDe)
• 22. august, 17.00 – 19.30

Få inspiration, netværk og relevant fagligt input til dit bestyrel-
sesarbejde. Netværket er for formænd i DUFs medlemsorgani-
sationernes landsorganisation. Der er plads til én deltager per 
organisation. Hvert møde afholdes med en deltager som vært.

netværk For internationale koorDinatorer

• 23. maj (OpstartsmøDe)

Netværket tilbyder faglige input, sparring og erfaringsudveks-
ling til frivillige og ansatte i DUFs medlemsorganisationer, som 
har en koordinerende rolle eller et særligt ansvar i forhold til or-
ganisationens internationale arbejde.

netværk

netværkslaboratorium For ansatte 

Netværket er for ansatte i DUFs medlemsorganisationer, der be-
skæftiger sig med organisationsudvikling, ledelse og støtte af fri-
villige medlemmer:

Modstand Man Møder

• 21. Februar, ODense

Hvordan håndterer man modstand i sit arbejde? Når vi møder 
modstand, kommer kroppen i spil. Tag til netværk for ansatte, og 
bliv klogere på kroppens betydning i processer.

de Mange hatte

• 23. april, 10.30 – 16.00, ODense

Som ansat i en børne- og ungdomsorganisation har man mange 
roller og mange ”kasketter”. Men hvordan kan man håndtere 
dem og bruge dem aktivt, når man er ansvarlig for udviklings-
processer i en forening?

Fødselshjælper eller værdikriger

• 11. juni, 10.30 – 16.00, ODense

Hvordan udvikler man lokalforeninger, der er drevet af frivillige, 
og hvilke tilgange og roller kan man indtage som ansat? Tag med 
til DUFs netværk for ansatte, og bliv klogere på din rolle som 
ansat i en frivillig organisation. 

de proFessionelle ansatte

• 4. september, København (ungDOmsøen)

Bliv klogere på, hvordan du kan sætte din faglighed i spil, og 
hvordan din faglighed kan være katalysator for organisationens 
kapacitetsudvikling af frivillige og projekter. 

DuFs leDernetværk

Få inspiration, erfaringsudveksling og ledelsesfaglige input i 
DUFs to ledernetværk. Netværkene er for sekretariatsledere og 
andre ansatte ledere i DUFs medlemsorganisationer, der har 
samlet personaleansvar for op til 7 årsværk eller et budgetansvar 
for hele organisationen. Hvert møde afholdes med en deltager 
som vært:

leDernetværk vest (Fyn & jyllanD)

• 9. januar, 11.30 – 15.00
• 12. marts, 11.30 – 15.00
• 28. maj, 11.30 – 15.00
• 27. august, 11.30 – 15.00

leDernetværk øst (sjællanD)

• 4. Februar, 8.30 – 11.00
• 8. april, 8.30 – 11.00
• 4. juni, 8.30 – 11.00
• 29. august, 8.30 – 11.00

nyt netværk For Folkeoplysning

Få inspiration, erfaringsudveksling og fagligt input om folkeop-
lysningsområdet i DUFs nye netværk. Netværket er for forenin-
ger, som er medlemmer i kommunale folkeoplysningsudvalg, el-
ler som ønsker at blive stærkere på folkeoplysningsområdet. Vi 
arbejder pt. med mulige netværksaftener i Aalborg, Holstebro og 
Odder. Skriv til Jesper Clausson Vibholt (jcv@duf.dk), hvis du vil 
vide mere.
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partnerskab

• 13. marts, 16.00 – 20.00, København (DuF)
• 8. maj, 16.00 – 20.00, København (DuF)

Deltag i DUFs internationale introduktions- og rådgiv-
ningsforløb, og bliv klædt godt på til at opstarte et inter-
nationalt partnerskab og søge DUFs internationale pulje.

FyraFtensmøDe: 
FrivilligheD, hverDagsaktivisme og Forenings-
engagement

• 21. marts, aarhus

Kom til fyraftensmøde med DUF og Frontløberne, og bliv klogere 
på forskellige begreber og former for aktiv deltagelse i samfundet.

FyraFtensmøDe: 
arbejDsmiljøregler i Foreninger 

• 19. marts, 17.00 – 21.00, København (DuF)
• 3. april, 17.00 – 21.00, aarhus

Få viden om, hvordan du håndterer arbejdsmiljøreglerne i din 
forening. Du får en grundig indføring i reglerne for både frivil-
lige og ansatte, og vi arbejder sammen om en række cases fra 
foreningslivet.

FormanDsnetværket 

• 9. maj, 17.00 – 19.30 (OpstartsmøDe)
• 22. august, 17.00 – 19.30

Få inspiration, netværk og relevant fagligt input til dit bestyrel-
sesarbejde. Netværket er for formænd i DUFs medlemsorgani-
sationernes landsorganisation. Der er plads til én deltager per 
organisation. Hvert møde afholdes med en deltager som vært.

netværk For internationale koorDinatorer

• 23. maj (OpstartsmøDe)

Netværket tilbyder faglige input, sparring og erfaringsudveks-
ling til frivillige og ansatte i DUFs medlemsorganisationer, som 
har en koordinerende rolle eller et særligt ansvar i forhold til or-
ganisationens internationale arbejde.

netværk

netværkslaboratorium For ansatte 

Netværket er for ansatte i DUFs medlemsorganisationer, der be-
skæftiger sig med organisationsudvikling, ledelse og støtte af fri-
villige medlemmer:

Modstand Man Møder

• 21. Februar, ODense

Hvordan håndterer man modstand i sit arbejde? Når vi møder 
modstand, kommer kroppen i spil. Tag til netværk for ansatte, og 
bliv klogere på kroppens betydning i processer.

de Mange hatte

• 23. april, 10.30 – 16.00, ODense

Som ansat i en børne- og ungdomsorganisation har man mange 
roller og mange ”kasketter”. Men hvordan kan man håndtere 
dem og bruge dem aktivt, når man er ansvarlig for udviklings-
processer i en forening?

Fødselshjælper eller værdikriger

• 11. juni, 10.30 – 16.00, ODense

Hvordan udvikler man lokalforeninger, der er drevet af frivillige, 
og hvilke tilgange og roller kan man indtage som ansat? Tag med 
til DUFs netværk for ansatte, og bliv klogere på din rolle som 
ansat i en frivillig organisation. 

de proFessionelle ansatte

• 4. september, København (ungDOmsøen)

Bliv klogere på, hvordan du kan sætte din faglighed i spil, og 
hvordan din faglighed kan være katalysator for organisationens 
kapacitetsudvikling af frivillige og projekter. 

DuFs leDernetværk

Få inspiration, erfaringsudveksling og ledelsesfaglige input i 
DUFs to ledernetværk. Netværkene er for sekretariatsledere og 
andre ansatte ledere i DUFs medlemsorganisationer, der har 
samlet personaleansvar for op til 7 årsværk eller et budgetansvar 
for hele organisationen. Hvert møde afholdes med en deltager 
som vært:

leDernetværk vest (Fyn & jyllanD)

• 9. januar, 11.30 – 15.00
• 12. marts, 11.30 – 15.00
• 28. maj, 11.30 – 15.00
• 27. august, 11.30 – 15.00

leDernetværk øst (sjællanD)

• 4. Februar, 8.30 – 11.00
• 8. april, 8.30 – 11.00
• 4. juni, 8.30 – 11.00
• 29. august, 8.30 – 11.00

nyt netværk For Folkeoplysning

Få inspiration, erfaringsudveksling og fagligt input om folkeop-
lysningsområdet i DUFs nye netværk. Netværket er for forenin-
ger, som er medlemmer i kommunale folkeoplysningsudvalg, el-
ler som ønsker at blive stærkere på folkeoplysningsområdet. Vi 
arbejder pt. med mulige netværksaftener i Aalborg, Holstebro og 
Odder. Skriv til Jesper Clausson Vibholt (jcv@duf.dk), hvis du vil 
vide mere.



Hvilke seminarer, uddannelser og netværksdage 
skal du med til i foråret?  få et overblik Her, og 

læs mere eller tilmeld  dig på duf.dk.

dufs kurser 
1. Halvår 2019 

bestyrelsesskolen // jyllanD

• 9. januar, 17.00 – 21.00, aarhus
• 3. Februar, 10.00 – 17.00, aarhus

Bliv klædt på til bestyrelsesarbejde, og få viden og træning i, 
hvad det vil sige at sidde i en bestyrelse.

bestyrelsesskolen // Fyn

• 27. marts, ODense
• 4. maj, 10.00 – 17.00, ODense

Bliv klædt på til bestyrelsesarbejde, og få viden og træning i, 
hvad det vil sige at sidde i en bestyrelse.

brug Din stemme – meningsDanneruDDannelse

• 24.-26. januar 
• 9. Februar 
• 15.-17. marts 

"Brug din stemme" er DUFs meningsdanneruddannelse for unge 
spirende ledere og meningsdannere, der har meget på hjerte og 
viljen til at engagere deres forening i nye samtaler og handlinger.

inDFlyDelse: 
styrk Din sag! – seminar om FortalervirksomheD

• 27.-28. april, haslev

Få inspiration og konkrete redskaber til at arbejde strategisk 
med fortalervirksomhed og interessevaretagelse i jeres forening.

internationalt partnerseminar

• 10.-15. maj, haslev

Inviter jeres partnerorganisation til seminar i Danmark, og få en 
unik mulighed for i fællesskab at styrke jeres partnerskab og in-
ternationale projekter.

uddannelser

Dansk ungdoms Fællesråd
Scherfigsvej 5 • 2100 København Ø

Telefon 39 29 88 88 • E-mail:duf@duf.dk

www.duf.dk

DuFs leDeruDDannelse

• 24.-26. maj

Tag med på DUFs nye lederuddannelse, hvor du får redskaberne 
til at lede på baggrund af de særlige vilkår, der gør sig gældende 
som ung leder af en national forening.

internationalt ungDomsleDerkursus

• 29. august-11. september, emmaus, haslev

Ungdomslederprogrammet er et tilbud til organisationer, der 
ønsker at tilknytte fuldtidsfrivillige til deres internationale part-
nerskaber i Mellemøsten, Nordafrika eller udviklingslandene i 
en periode på tre-tolv måneder.

skal jeres organisation meD 
pÅ FolkemøDet 2019? 

• 27. Februar, København (DuF)

DUFs medlemsorganisationer har igen i år mulighed for 
at afholde events på Spejdernes og Ungdommens hus på 
Folkemødet. 

DUF og Spejderne holder fyraftensmøde med informatio-
ner om Folkemødet, netværksmuligheder og idégenere-
ring. Forud for fyraftenmødet må I gerne tænke på rele-
vante temaer og ideer, som I vil tage med på Folkemødet. 
Det er gratis at deltage. 

Har I spørgsmål vedr. Spejderne og Ungdommens hus, kan 
I kontakte: 
Maja Dyrkjær - maja.dyrkjaer@Spejderne.dk
Karen Bjerre - karen.bjerre@Spejderne.dk
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