Bestyrelsesskolen // Jylland

DUFs lederuddannelse

• 9. januar, 17.00 – 21.00, Aarhus
• 3. februar, 10.00 – 17.00, Aarhus

• 24.-26. maj

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

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.

Bestyrelsesskolen // Fyn

Internationalt ungdomslederkursus

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

• 29. august-11. september, Emmaus, Haslev

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

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

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 internationale projekter.

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 informationer om Folkemødet, netværksmuligheder og idégenerering. Forud for fyraftenmødet må I gerne tænke på relevante 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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Uddannelser

DUFs kurser
1. halvår 2019
Hvilke seminarer, uddannelser og netværksdage
skal du med til i foråret? Få et overblik her, og
læs mere eller tilmeld dig på duf.dk.

Seminarer og fyraftensmøder

Netværk

Workshopturné – trivsel og samvær

Evaluer dit internationale projekt

Åben international rådgivning

Formandsnetværket

• 14.-27. januar

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

Få viden om, hvordan du skaber gode rammer for trivsel og samvær i din forening, når DUFs to netværksgrupper holder workshops 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.

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.

• 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)

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

Udforsk verdenen!
Få hjælp til at starte et internationalt
partnerskab

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

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

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

Økonomistyring i internationale projekter

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

Deltag i DUFs internationale introduktions- og rådgivningsforløb, og bliv klædt godt på til at opstarte et internationalt partnerskab og søge DUFs internationale pulje.

Åbent hus:
De internationale muligheder i 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 internationale arbejde. I bliver introduceret til risikoanalyse og får konkrete 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 inviterer interesserede og tidligere deltagere på DUFs lederuddannelse Bestem til udviklingsaften.

• 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 økonomien i internationale projekter.

Fyraftensmøde:
Frivillighed, hverdagsaktivisme og foreningsengagement

Forebyggelse af korruption i internationale
projekter

• 21. marts, Aarhus

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

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

Få redskaber til, hvordan projektgrupper kan forhindre og forebygge korruption i internationale projekter.

Fyraftensmøde:
Arbejdsmiljøregler i foreninger

Evaluer dit internationale projekt

• 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 frivillige og ansatte, og vi arbejder sammen om en række cases fra
foreningslivet.

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

Netværkslaboratorium for ansatte
Netværket er for ansatte i DUFs medlemsorganisationer, der beskæftiger sig med organisationsudvikling, ledelse og støtte af frivillige medlemmer:
Modstand man møder
• 21. februar, Odense

Netværk for internationale koordinatorer
• 23. maj (Opstartsmøde)
Netværket tilbyder faglige input, sparring og erfaringsudveksling til frivillige og ansatte i DUFs medlemsorganisationer, som
har en koordinerende rolle eller et særligt ansvar i forhold til organisationens internationale arbejde.

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 udviklingsprocesser 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.

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

De professionelle ansatte

Nyt netværk for folkeoplysning

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

• 4. september, København (Ungdomsøen)

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.

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.

Få inspiration, erfaringsudveksling og fagligt input om folkeoplysningsområdet i DUFs nye netværk. Netværket er for foreninger, som er medlemmer i kommunale folkeoplysningsudvalg, eller 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.

Seminarer og fyraftensmøder
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Evaluer dit internationale projekt
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fokus på ung-til-ung og voksen-til-ung relationer og emner som
samværspolitik og alkoholkultur.
Nærmere datoer følger på duf.dk.
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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.

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

De professionelle ansatte

Nyt netværk for folkeoplysning

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

• 4. september, København (Ungdomsøen)

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.

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.

Få inspiration, erfaringsudveksling og fagligt input om folkeoplysningsområdet i DUFs nye netværk. Netværket er for foreninger, som er medlemmer i kommunale folkeoplysningsudvalg, eller 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.

Bestyrelsesskolen // Jylland

DUFs lederuddannelse

• 9. januar, 17.00 – 21.00, Aarhus
• 3. februar, 10.00 – 17.00, Aarhus

• 24.-26. maj

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

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.

Bestyrelsesskolen // Fyn

Internationalt ungdomslederkursus

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

• 29. august-11. september, Emmaus, Haslev

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

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

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 internationale projekter.

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 informationer om Folkemødet, netværksmuligheder og idégenerering. Forud for fyraftenmødet må I gerne tænke på relevante 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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Scherfigsvej 5 • 2100 København Ø
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Uddannelser

DUFs kurser
1. halvår 2019
Hvilke seminarer, uddannelser og netværksdage
skal du med til i foråret? Få et overblik her, og
læs mere eller tilmeld dig på duf.dk.
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