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Bilag 2A: Frivillighed og mental sundhed 

 

Hvad er mental sundhed? 

Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor man kan udvikle sig og udfolde 

sine evner, kan håndtere belastninger, indgå i positive sociale relationer og 

bidrage til fællesskabet. Det handler om oplevelsen af at have det godt med 

sig selv - og om at kunne fungere godt i sin dagligdag i samspil med andre.  

 

At have det godt, trives og fungere i hverdagen er mindst lige så vigtigt som 

fysisk sundhed, da det fremmer livskvaliteten og fx modvirker depression og 

angst. Psykiske lidelser udgør en stor sygdomsbyrde, så der er grund til at 

fokusere på og arbejde med mental sundhedsfremme i Danmark. 

 

Vigtigheden bekræftes af de netop offentliggjorte resultater fra Den Danske 

Sundhedsprofil, der viser, at 623.000 danskere har dårlig mental sundhed. 

Det er 177.000 flere danskere med dårligt mental sundhed siden 

undersøgelsen blev foretaget første gang i 2010. 

 

Der har primært været fokus på behandling og målrettet forebyggelse i 

forhold til mental sundhed. Men eksperter peger på, at vi på samfundsniveau 

skal investere i og prioritere mental sundhedsfremme for at forbedre den 

mentale sundhed. Det arbejder ABC for mental sundhed for. 

  

Om ABC for Mental Sundhed  

ABC for mental sundhed er en forskningsbaserede mental sundhedsfremme 

indsats, der arbejder for at gøre befolkningen opmærksom på, hvad man 

selv kan gøre for at fremme egen og andres mentale sundhed.  

  

Danskerne ved, hvad der er vigtigt for deres trivsel, men glemmer ofte at 

tillægge det betydning. Et mål med ABC for mental sundhed er derfor at 

skabe en fælles bevidsthed om mental sundhed og hvad vi kan gøre for at 

styrke egen og andres trivsel. Indsatsen ønsker at sikre de bedste 

betingelser for at flere engageres i aktive og meningsfulde fællesskaber.  

 

Frivillig fællesskaber for mental sundhed 

ABC for mental sundhed og Frivillighovedstad 2018 har en fælles vision om, 

at styrke befolkningens mentale sundhed gennem engagement og 

deltagelse i frivillige fællesskaber.  

 

Forskningen peger nemlig på, at frivillige fællesskaber på flere måder har en 

positiv betydning for din sundhed, også mentalt. Den landsdækkende 

undersøgelse Danskernes Trivsel, fra Statens Institut for Folkesundhed, 

viser, at personer, der gør noget aktivt og meningsfuldt og gør det sammen 

med andre, har op til fire gange så høj sandsynlighed for at have høj mental 

sundhed.  

 

Dette bakkes op af et nyligt udgivet, internationalt studie, der viser, at 

mennesker, der laver frivilligt arbejde, har et bedre helbred end mennesker, 

der ikke gør. Faktisk har frivillige et lige så sundt helbred som fem år yngre 

ikke-frivillige. 

FRIVILLIGHOVEDSTADS-

SEKRETARIATET 
Aarhus Kommune 

Frivillighovedstadssekretariatet 

Rådhuset, Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte telefon: 41 85 50 61 

 

Direkte e-mail: 

kafja@aarhus.dk 
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Bilag 2B: Frivillige Perspektiver 

 

Som et fast punkt på udvalgsmøderne inviteres frivillige og repræsentanter 

for frivillige foreninger til at fortælle deres perspektiver på samarbejdet med 

Aarhus Kommune og hvordan de oplever, at samarbejdet kan styrkes med 

henblik på at nedbryde oplevede barrierer herfor. 

 

Til udvalgsmøde d. 9. april 2018 deltager Smil Internet Avis og SAND (De 

Hjemløses Landsorganisation) og præsenterer deres frivillige perspektiver 

og oplevelse af samarbejdet med Aarhus Kommune med fokus på at 

italesætte oplevede barrierer.  

 

På baggrund af de ’frivillige perspektiver’ og præsentationen af frivillighed og 

mental sundhed skal udvalget drøfte;  

 

• Hvordan ønsker udvalget konkret at arbejde for at frivillighed styrker 

mental sundhed i Aarhus og regionen? 

 

• Hvis Aarhus skal være en god by at være frivillig i, og i højere grad satse 

på frivillighed og fællesskaber som vejen til mental sundhed, hvordan 

styrker vi så konkret de frivillige fællesskaber?  

 

• Hvordan gør vi det endnu sjovere og endnu mere tilgængeligt at være 

frivillig i fællesskaber?  

 

Opfølgning fra frivillige perspektiver fra sidste udvalgsmøde 

På udvalgsmødet d. 22. januar deltog leder af Ældresagen, Tove Jørvang & 

frivillig i FrivilligcenterAarhus Sved Madsen og præsenterede deres frivillige 

perspektiver.  

 

Der følges hermed op på udvalgets drøftelse på sidste møde:  

• Som frivillig eller frivillig forening, kan det være svært at vide, hvordan 
man kommer i kontakt med rette person i kommunen. 
➢ I forbindelse med at der laves ny hjemmeside for Aarhus Kommune 

er der fokus på, hvordan det gøres let og tilgængeligt for frivillige.  
 

• Frivillige foreninger vil gerne skabe rammer for læring og deling af viden 
mellem hinanden, fx ved at skabe et forum/en platform herfor 
(Ældresagens leder skulle eksempelvis i praktik i en ’venneforening’).  
➢ I regi af samarbejdet med ABC for mental sundhed, er der sendt en 

fondsansøgning ind, hvor et projekt vedrørende styrket 
erfaringsudveksling indgår. Projektet udvikles ud fra et regionalt 
perspektiv. 

 

• Ældresagen har oplevet en barriere i kraft af misforstået tavshedspligt 

blandt personale i Sundhed og Omsorg 

➢ Sundhed og Omsorg er i gang med at afdække hvordan 

samarbejdet med frivillige på plejehjem opleves af medarbejderne 

og hvordan det kan styrkes, her undersøges forståelsen af 

tavshedspligten og relationen og samarbejdet mellem ansatte og 

frivillige i øvrigt. 

FRIVILLIGHOVEDSTADS-

SEKRETARIATET 
Aarhus Kommune 

Frivillighovedstadssekretariatet 

Rådhuset, Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte telefon: 41 85 50 61 

 

Direkte e-mail: 

kafja@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Jakob Flou Kristensen 

Side 4



 

 

|  

2 

BILAG 2C: SAMARBEJDSAFTALE MED ABC FOR 

MENTAL SUNDHED OMKRING 

FRIVILLIGHOVEDSTAD 2018 
 



S
i
d
e
 
5



S
i
d
e
 
6



 

 

|  

2 
BILAG 2D: DEBATINDLÆG OM FRIVILLIGHED OG 

MENTAL SUNDHED 
 



Frivillige fællesskaber  

- en vej til bedre mental sundhed blandt danskerne  
Af Vibeke Koushede, seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, ABC partnerskab for mental sundhed, 
og Maj Morgenstjerne, sekretariatschef Europæisk frivillighovedstad 2018 Aarhus  
 
623.000 – det er antallet af danskere, der har dårlig mental sundhed ifølge Den Danske Sundhedsprofil, der 
netop er udkommet. Alvoren i tallene er ikke til at tage fejl af. Et så højt tal er i sig selv bekymrende.  
Når det samtidig viser, at det er 177.000 flere danskere med dårlig mental sundhed siden undersøgelsen 
blev foretaget første gang i 2010, så kalder det for alvor på løsninger, der kan stoppe og vende udviklingen i 
vores mentale sundhed. Vi ved, at hvis vi mentalt har det godt, så kan vi meget mere. Så lad os vende 
blikket og se på, hvad mental sundhed er, og hvordan vi finder vejen til at få bedre mental sundhed blandt 
os danskere. Pilen peger på investeringer i fællesskaber og det særlige der sker, når vi som individer bliver 
en del af et godt fællesskab.  
 
Hvad er mental sundhed?  
Den mest anvendte forståelse af mental sundhed, og den som WHO og Sundhedsstyrelsen eksempelvis 
bruger, er ”en tilstand af trivsel hvor individet kan udfolde sine evner, kan håndtere dagligdags 
udfordringer og stress, på frugtbar vis kan arbejde produktivt, samt er i stand til at yde et bidrag til 
fællesskabet”.  
Forståelsen af mental sundhed rummer altså to dimensioner – en oplevelses- og en funktionsdimension. 
Mental sundhed handler om oplevelsen af at have det godt med sig selv, og om at kunne fungere godt i sin 
dagligdag i samspil med andre. Det er altså mere end bare fraværet af sygdom, ligesom sygdom ikke 
udelukker mental sundhed og mental sundhed ikke udelukker sygdom.  
 
Der er altså et potentiale i at fremme mental sundhed for såvel syge som raske. Men når snakken går på, 
hvad vejen ud af mental usundhed er, så er forståelsesrammen begrænset til psykiske lidelser som 
eksempelvis angst og depression. Og som følge heraf har fokus for mental sundhed været på individuel 
behandling, og forebyggelse af risici for psykiske lidelser, uden blik for det der skaber og fremmer god 
mental sundhed.  
 
Pilen peger mod fællesskabet  
Vi mener, at det nuværende fokus er ufuldstændigt. Der mangler en helt central opmærksomhed på 
betydningen af vores sociale relationer og værdien af fællesskabet. Denne ufuldstændighed bliver desværre 
også tydelig, når vi ser på studier i mental sundhed. I Danmark har vi haft et snævert fokus på psykiske 
lidelser og symptomer, og altså et fravær af den positive forståelse af, hvad mental sundhed egentlig er.  
En undtagelse er undersøgelsen ’Danskernes Trivsel 2016’, foretaget af Statens Institut for Folkesundhed. 
Undersøgelsens resultater er meget interessante: Personer, der gør noget aktivt og meningsfuldt og gør det 
sammen med andre, har op til fire gange så høj sandsynlighed for at have høj mental sundhed.  
 
Sammenholder vi resultaterne af disse to store danske undersøgelser, Danskernes Trivsel og Den Danske 
Sundhedsprofil, så danner de et samlet billede, der viser tendenserne og samtidig peger på løsningerne. 
Stigende ensomhed er en af de triste tendenser, som Den Danske Sundhedsprofil har kunne tegne, mens 
undersøgelsen har været foretaget i perioden 2010 til 2017.  
Flere og flere voksne danskere oplever at være alene, selvom de mest har lyst til at være sammen med 
andre. Det gør sig særligt gældende blandt de helt unge, hvor op mod hver 10. oplever uønsket ensomhed. 
Her tilbyder fællesskabet sig som ensomhedens logiske modpol og som en vej mod en bedre mental 
sundhed. Men hvordan fremmer vi fællesskabet? Igen skal vi bevæge os væk fra, at fokus alene er på 
individet, og i stedet målrettet investere i at skabe rammer og en kultur, der dyrker fællesskabet. Vejen til 
mental sundhed går igennem os alle, måske særligt dem, der allerede er en del af fællesskabet! 
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Lad os dyrke de frivillige fællesskaber, det ligger i vores DNA  
Vi danskere har frivillighed i blodet og vores fælles historie om foreningsdanmark er også fortællingen om, 
hvordan vi altid har samlet os i frivillige fællesskaber. Derfor kan man næsten snakke om at gå ’back to 
basic’ og dyrke de frivillige fællesskaber, som vi har tradition for. Et netop udgivet internationalt studie 
bekræfter effekten af de frivillige fællesskaber. Studiet viser, at mennesker, der laver frivilligt arbejde, har 
et bedre helbred end mennesker, der ikke gør. Faktisk har frivillige et lige så sundt helbred som fem år 
yngre ikke-frivillige. ABC for Mental Sundhed og Aarhus som Europæisk Frivillighovedstad 2018 har indgået 
et samarbejde om at udbrede synspunktet. At se på, hvordan vi kan styrke danskernes mentale sundhed 
gennem frivillige fællesskaber, og hvordan vi kan udvikle redskaberne til at invitere dem, der står udenfor, 
ind i fællesskaberne.  
 
Fællesskabet for mental sundhed  
Hvis vi skal vende den triste udvikling i vores mentale sundhed, som Den Danske Sundhedsprofil har tegnet 
det sidste årti, kræver det, at vi udvider vores fokus og vender pilen mod, hvad det er der giver os mental 
sundhed. Og her ser vi fællesskabet som en stor del af svaret. Det virker jo umiddelbart simpelt. Men kunne 
vi blot sige ’Start med dig selv og skab et fællesskab’ – hvor svært kan det være? Men det er ikke simpelt, så 
havde vi gjort det for længst. Hvis vi skal asfaltere vejen fra udenfor- til fællesskabet kræver det forståelse, 
opmærksomhed og investeringer i at få de bedst mulige vilkår for frivilligheden og fællesskabet. Og det 
kræver investeringer i en kulturforandring hvor den enkelte føler at det er både nemt og muligt at tage et 
medborgeransvar for fællesskabet.  
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UDVALGSMØDE 19. DECEMBER OM 
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Bilag 3A: Opfølgning og status siden udvalgsmøde 19. 

december om beskæftigelse og frivillighed 

 

Pkt. 1 Beskæftigelsesforvaltningen går i dialog med VIA omkring 

realkompetenceudvikling ift. beskæftigelsesindsatsen over for socialt udsatte 

borgere. 

 

Status:  

Der har været afholdt møde med VIA.  

Beskæftigelsesforvaltningen deltager aktivt i forhold til en planlagt 

fondsansøgning. VIA laver ansøgningen. 

 

Pkt. 2 Beskæftigelsesforvaltningen arbejder videre med, hvordan der kan 

sættes fælles visioner og strategi for arbejdet med beskæftigelse og 

frivillighed, fx ved at opstille dogmer/temaer i dialog med relevante aktører, 

eksempelvis LO.  

 

Status:  

Beskæftigelsesforvaltningen er i dialog med LO om et projektsamarbejde, 

hvor tillidsfolk på arbejdspladserne bistår ledige, som en del af en 

frivilligindsats. 

Herudover er der løbende møder mellem Beskæftigelsesforvaltningen og LO 

Aarhus om frivilligindsatsen. 

 

Pkt. 3 Beskæftigelsesforvaltningen arbejder videre med et specifikt fokus på 

unge dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere og frivillighed som en vej til 

arbejde og uddannelse.  

 

Status:  

Unge og Uddannelse (U&U) er i gang med at afklare muligheden for 

følgende initiativer: 

 

1. Fælles U&U arrangement medoverskriften ”Frivillighed -og 

Samskabelse”. Det skal være en halv temadag for medarbejderne, 

med henblik på at skabe debat om muligheder og begrænsninger i 

forhold til U&U´s kerneopgave. 

 

2. En afprøvning af at have frivillige i Jobcafe i Uddannelsesafklaring 

eller Straksaktiveringen. Det er en længere proces, for de skal have 

lavet samarbejdsaftaler. 

 

3. Temauge i Ungetilbuddet med henblik på at oplyse og motivere de 

unge til frivillighedsområdets muligheder. 

 

 

SOCIALE FORHOLD OG 

BESKÆFTIGELSE 
Beskæftigelsesforvaltningen 

Aarhus Kommune 

Ledelse & Politisk betjening 

Jægergården, Værkmestergade 

15 B 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte telefon: 41 87 44 83 

 

E-mail: 

beskaeftigelse@aarhus.dk 

Direkte e-mail: 

adga@aarhus.dk 

 

Sag: 18/011116-1 

Sagsbehandler: 

Adam Galai 
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Pkt. 4 At udvikle støttesystemer yderligere.  

 

Status:  

Der samarbejdes med Young Connect i Aarhus.  

http://www.youngconnect.dk/ 

Projektet retter sig mod unge anbragte, eller tidligere anbragte. 

 

Samarbejdet sker primært via Socialforvaltningen, men 

Beskæftigelsesforvaltningen er repræsenteret via mentorkoordinator i en 

tilknyttet følgegruppe.  

 

Projektet udløber d.31/8 2018. Der er søgt om forlængelse til d.1/1 2019.  

Young Connect har ca.20 frivillige mentorer her i Aarhus. 

 

Andet 

Hertil kan tilføjes:  

 

• De tværgående innovationsmidler for 2018 har et særligt fokus på 

samskabelse og frivillighed. Der arbejdes videre med forskellige 

temaer. 

 

• Der arbejdes med en byrådsindstilling, der tegner det store billede, 

bl.a. ved at trække trådene mellem de enkelte magistratsafdelingers 

strategiske arbejde med frivillighed og samskabelse. 
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Bilag 4A: Nye veje til velfærd – Konkrete handlinger der afprøves 
i forbindelse med FH18 

 

Udvalget præsenteres her for arbejdet med ’Nye Veje til Velfærd’, som 

udgør det ene af de tre ben i programmet for Frivillighovedstad 2018 

(#DelDitFællesskab, Fejring/Anerkendelse/Viden & Nye Veje til Velfærd).  

 

Nye Veje til Velfærd handler om at se Frivillighovedstad 2018 som en 

platform og øvebane for, hvordan vi gennem frivillighed og samskabelse kan 

styrke medborgerskabet, gentænke og danne nye relationer og skabe ny, 

bæredygtig velfærd i fællesskab. 

  

Dette sker primært gennem konkrete handlinger og aktiviteter. Det kan være 

eksisterende handlinger, der får et fornyet fokus eller afprøves i nye former i 

forbindelse med Frivillighovedstad 2018, eller det kan være nye handlinger, 

der er prøvehandlinger på nye veje til velfærd.   

 

De konkrete handlinger og aktiviteter er opstået ad flere veje; dels gennem 

udvalgets løbende arbejde og de ønsker og den retning udvalget har sat, og 

dels gennem løbende samarbejde og dialog mellem foreninger, borgere, 

kommune, region, Advisory Board mfl.   

 

Det samlede overblik over konkrete handlinger og aktiviteter fremgår af bilag 

4B: Nye veje til velfærd – overblik over prøvehandlinger.  

 

Med afsæt i de præsenterede handlinger og aktiviteter bedes udvalget: 

 

- Tage orienteringen til efterretning samt berige og komme med input 

til de præsenterede handlinger mod nye veje til velfærd. 

 

- Drøfte hvordan udvalget løbende ønskes orienteret og inddraget i 

udviklingen af prøvehandlingerne. 

FRIVILLIGHOVEDSTADS-

SEKRETARIATET 
Aarhus Kommune 

Frivillighovedstadssekretariatet 

Rådhuset, Rådhuspladsen 2 

8000 Aarhus C 

 

Telefon: 89 40 20 00 

Direkte telefon: 41 85 50 61 

 

Direkte e-mail: 

kafja@aarhus.dk 

www.aarhus.dk 

 

Sagsbehandler: 

Jakob Flou Kristensen 

Eva Tersbøl 
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BILAG 4B: NYE VEJE TIL VELFÆRD – OVERBLIK 

OVER PRØVEHANDLINGER 
 



Europæisk Frivillighovedstad 
2018

Nye veje til velfærd
Overblik over prøvehandlinger
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Nye veje til velfærd: Overblik over prøvehandlinger

I 2018 er Aarhus Frivillig Hovedstad.

 Formålet er:

• At fejre, synliggøre og anerkende frivilliges indsats
• At afprøve nye veje til velfærd gennem frivillighed, medborgerskab og samskabelse

Aarhus har fokus på, hvordan vi kan gentænke velfærden sammen med borgerne. 

Medborgerskab udgør en grundsten i fortællingen om Aarhus. Flere borgere skal tage 
aktivt medborgerskab på sig for at udvikle og styrke velfærdssamfundet.

I året som frivillighovedstad arbejder vi med nye veje til velfærd sammen med civilsam-
fund, organisationer og erhvervsliv. Vi skaber platforme, der understøtter samarbejde 
på tværs samt afprøver samarbejde med eksisterende og nye aktører. Gennem frivillig-
hed og samskabelse styrker vi medborgerskabet, gentænker og danner nye relationer 
for at skabe ny, bæredygtig velfærd i fællesskab.

Det sker primært gennem konkrete handlinger og aktiviteter. Det kan være eksisteren-
de handlinger, der får et fornyet fokus, afprøves i nye former eller noget helt nyt. 

Fælles for prøvehandlingerne er at: 

• Det skal give mening: Bedre eller mere velfærd!
• Det skal have effekt for aarhusborgerne: Det skal være sjovt, nemt og tilgængeligt

På de næste sider er der et overblik over de mange prøvehandlinger, der netop nu er i 
gang. Overblikket vil løbende blive opdateret for at dele viden på tværs. 

Når vi deler og fortæller om, hvad vi er optagede af, opstår mulighed for nye relationer 
og samarbejder – for nye veje til velfærd. 
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Bilag 5A: Program for Folkets Møde 

 

Folkets Møde afholdes over weekenden d. 21.-23. september som et 
af Frivillighovedstadsårets tre store nedslag (Åbningen, Folkets Møde 
og Afslutningen). 

Udvalget skal drøfte programmet, herunder hvad 

udvalgsmedlemmernes egne roller er under Folkets Møde og mulige 

deltagelse i Frivillighovedstadens egne arrangementer. 

 

Baggrund 
Idéen omkring et Folkets Møde opstod under udviklingsfasen omkring 
Frivillighovedstad 2018, hvor borgere samledes til et stormøde for at 
bidrage med idéer til årets indhold.  
På baggrund heraf besluttede udvalget for frivillighed og 
samskabelse, at der skulle afholdes et folkemøde for frivillighed.  

 

Inspireret af Folkemødet på Bornholm afholdes Folkets Møde som et 

folkemøde for frivillighed og medborgerskab. Weekenden skal bruges 

på at være nysgerrige, debattere og inspirere hinanden i forhold til, 

hvordan vi i fællesskab kan styrke og bedre rammerne for frivillighed 

og medborgerskab i Aarhus, Region Midtjylland og Danmark. 

 

Folkets Møde skal understøtte Frivillighovedstadens mål om, at det 

skal være sjovt, nemt og tilgængeligt at være frivillig og samtidig 

bygge videre på åbningens budskab om at dele de mange 

fællesskaber ved at: 

• Fejre og synliggøre de gode kræfter i by og region. 

• Dele og udvikle nye netværk og viden, erfaringer og kompetencer 

gennem møder, debat og erfaringsudveksling. Læringen bæres 

videre til den afsluttende hovedevent i december. 

 

Rammerne for Folkets Møde 

Folkets Møde afholdes som en åben, folkelig festival med aktiviteter 

og arrangementer på forskellige lokationer i Aarhus.  

Det er eksempelvis i området omkring FO-byen, rådhuset, 

rådhusparken og Ridehuset. Kombinationen af flere lokationer tæt på 

hinanden skal hjælpe til at skabe en levende mødeplads i området.  

 

Frivillighovedstadssekretariatet og Aarhus Kommune vil sammen 

med en række strategiske partnere (FO Aarhus, DGI, Ældresagen, 

ÅUF og Frivilligcentrene i Aarhus) udvikle rammerne for afviklingen af 

Folkets Møde.  

 

Programmet og indholdet - i form af konkrete aktiviteter og 

arrangementer - udfyldes af dem der ønsker at være en del af Folkets 

Møde. Det kan være frivillige foreninger, organisationer, 
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interesseorganisationer, erhvervsliv, politikere, forskere og mange 

flere, og Folkets Møde skal understøtte et tættere samarbejde 

omkring frivillighed og medborgerskab mellem deltagerne.     

 

De konkrete aktiviteter og arrangementer kan have forskellige former 

(debatarrangementer, workshops, aktiviteter eller happenings) og vil 

kredse om Frivillighovedstadens fire spor;  

• Arv 

• Mangfoldighed 

• Samarbejde 

• Inklusion 

 

Frivillighovedstadens egne bidrag til Folkets Møde 

Som arrangør ønsker Frivillighovedstaden/Aarhus Kommune at være 

vært for en række aktiviteter i løbet af Folkets Møde.  

Der afholdes fem arrangementer med Frivillighovedstaden som vært. 

I det følgende præsenteres oplægget til indhold for de fem aktiviteter; 

 

• 1. Debatarrangement om kommunens rolle i forhold til frivillighed 

Med inspiration fra en række debatindlæg i Stiften afholdes et 

debatarrangement omkring kommunens rolle i forhold til 

frivillighed. 

 

• 2. Åbent møde i Advisory Board for Frivillighovedstad 2018 

Medlemmerne af Advisory Board for Frivillighovedstad 2018 

inviteres til at afholde et åbent board-møde. Mødet afvikles ud fra 

samme ramme som board-mødet d. 16. april som åbne 

paneldebatter.  

 

• 3. Workshop om nedbrydning af barrierer for et bedre samarbejde 

om frivillighed og samskabelse  

Repræsentanter fra kommune, region, frivillige foreninger mfl. 

inviteres til en workshop i maskinrummet for at nedbryde barrierer 

for et styrket samarbejde om frivillighed.  

 

• 4. Debat om frivillighed og mental sundhed 

Hvad kan frivillighed gøre for vores mentale sundhed? 

Arrangementet er bl.a. tænkt i samarbejde med ABC for Mental 

Sundhed 

 

• 5. Tænkepause om frivillighed 

Arrangementet afholdes med udgangspunkt i den tænkepause, 

der er under udgivelse omkring frivillighed. 
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2. Møde i Advisory Board for Frivillighovedstad afholdes i Remisen på 

Godsbanen d. 16. april 2018 kl. 14.00-16.00 

 

Om Advisory Board for Frivillighovedstad 2018 

Udvalget for frivillighed og samskabelse har besluttet at nedsætte Advisory 

Boardet for Frivillighovedstad 2018. Boardet skal hjælpe til at sætte en 

national dagsorden for frivillighed ved at bidrage til at stille – og svare – på 

de spørgsmål udviklingen i frivillighed rejser i Danmark.  

 

Boardets drøftelser indgår som rådgivning og sparring til udvalget for 

frivillighed og samskabelse og i udviklingen af året som Frivillighovedstad 

2018 generelt. 

 

Mødets form 

Mødet tilrettelægges som et åbent debatarrangement, hvor medlemmer af 

udvalget for frivillighed og samskabelse, medarbejdere i Aarhus Kommune, 

der arbejder med Frivillighovedstad og samarbejdspartnere i året inviteres til 

at overvære en række paneldebatter, hvor centrale problemstillinger for, at vi 

i fællesskab kan lykkedes med året, debatteres.  

 

Helt konkret afholdes tre paneldebatter a 30 minutters varighed, hvor board-

medlemmerne deltager 4-5 ad gangen.  

 

Hver paneldebat tager udgangspunkt i et specifikt spørgsmål/en 

problemstilling. De tre paneldebatter faciliteres af borgmester Jacob 

Bundsgaard, udvalgsformand Camilla Fabricius og eventuelt et tredje 

udvalgsmedlem.  

 

I kraft af at mødet afholdes som et åbent board-møde afsættes de sidste 5 

minutter til spørgsmål og dialog med tilhørerne. Dermed er formen for hver 

paneldebat; 

- 1 minuts rammesætning af facilitator  

- Runde med 2 minutter til hvert panelmedlem 

- 10 minutters åben debet mellem panelmedlemmerne 

- 5 minutters åben dialog med tilhørerne 

 

Præsentation af de tre paneldebatter: 

 

• Paneldebat 1: Hvordan spiller vi hinanden gode uden at spille 

hinanden af banen? 

- Hvordan kan vi bedst inspirere og hjælpe hinanden på tværs af frivillige 

og offentlige organisationer? Fx med at få flere ind i frivillige 

fællesskaber eller inspirere til og hjælpe nye initiativer på vej  

- Hvem har hvilke opgaver i forhold til frivillighed og hvordan kommer vi ud 

over retorikken om ”os” og ”dem” og om at ”holde armslængde” til 

hinanden.  
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• Paneldebat 2: Samskabelse - for de få og ressourcestærke eller for 

de mange? 

- Hvordan sikrer vi at de, som ikke er de første til at gribe en skovl eller en 

invitation kommer med? 

- Hvad kan vi gøre for at sprede ’best cases’ til at involvere bredt? 

 

• Paneldebat 3: Hvordan gør vi fællesskabet til svaret uden at gå for 

lang? 

- Vi har en stor samfundsudfordring i forhold til udenforskab og 

ensomhed. Samtidigt har vi mange dokumenterede, positive effekter af 

frivillighed i forhold til fx. fysisk og mental sundhed, integration, 

tilknytning til arbejdsmarkedet osv. Men hvad er opgaven i forhold 

fællesskaber og hvor langt vil/kan vi gå?  

- Hvordan lykkes vi sammen om at få flere med i inkluderende 

fællesskaber - kan man fx lave politikker for fællesskaber, fællesskaber 

på recept og fællesskaber med fokus på job- og uddannelsesparathed, 

forebyggelse af livsstilsygdomme og lign.? 
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Bilag 7.A A rs- og aktivitetshjul for Udvalget for 
Frivillighed og Samskabelse 

 

 

 

Udvalgets årshjul 

Dato Temaer og punkter til dagsordenen 

2017 

24. maj  Introduktion til udvalgsmedlemmer og godkendelse af arbejdsgrundlag for udvalget 

Udvalgets samarbejde med Alliancen for Frivillighovedstad 2018 

Nedsættelse af Advisory Board 

31. august  

kl. 14.00 - 16.30 

Drøftelse af temaer til Advisory Board 

Tema: Legacy fra Aarhus 2017 

Case fremlæggelse og efterfølgende proces om handlinger 

23. oktober  

Kl. 14.30 – 16.00 

Oplæg fra leder af Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Laura Auken 

Præcisering af de fire temaer ift. konkrete handlinger og aktiviteter 

Oplæg til åbningsceremoni, folkemøde for frivillighed og anerkendelsesspor 

19. december  

kl. 14.30 – 17.00  

Tema: Frivillighed og beskæftigelse (rådmand Thomas Medom deltager) 

Program for Frivillighovedstad 2018 med fokus på Åbningsceremoni 

Opfølgning på Advisory Board møde & overdragelsesceremoni i Sligo 

Frivillighed i erhvervslivet 

2018 

22. januar 

Kl. 14.30 – 17.00 

Opfølgning på åbningsceremoni d. 21. januar 

Præsentation af magistratsafdelingernes strategi for arbejdet med Frivillighovedstad 

(Sundhed og Omsorg & Teknik og Miljø) 

Temadrøftelse om Aarhus Kommunes samarbejde med frivillige foreninger 

Status på regionalt samarbejde 

9. april  

Kl. 14.30 – 17.00 

Præsentation af Folkets Møde 

Frivillighed og beskæftigelse 

Temadrøftelse: frivillighed og mental sundhed 

Perspektiver fra frivillige  

Program for Advisory Board møde d. 16. april 

4. juni  

Kl. 14.30 – 17.00 

Temadrøftelse om frivillighed og uddannelse 

Status på Folkets Møde 

Frivillighed i et internationalt perspektiv 

Perspektiver fra frivillige 

13. august   Perspektiver fra frivillige 

Side 44



Bilag 7.A A rs- og aktivitetshjul for Udvalget for 
Frivillighed og Samskabelse 

 

 

 

Kl. 14.30 – 17.00 

5. november 

Kl. 14.30 – 17.00 

 Perspektiver fra frivillige 

2019 

14. januar Perspektiver fra frivillige 

11. marts (Sidste udvalgsmøde) 

Evaluering af udvalgets arbejde  
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 Aktivitetskalender 

FH 2018 events Internationale events Lokale events hvor FH 
kan kobles   

Andre events hvor FH 
kan kobles 

• 14. januar: Gallafest for 
Frivilligheden i Aarhus 

 
• 15.-21. januar 2018: 

åbningsarrangement for 

Frivillighovedstad 2018 i 
Aarhus 
 

• 16. april: Åbent møde i 
Advisory Board  

 

• September: Folkemøde 

for frivillighed i Aarhus 
(Folkets Møde) 

 

• 5. december: 
overdragelsesceremoni 
for frivillighovedstads-

titlen i Aarhus 
 

• Marts 2019: CEV 
afslutningskonference 
 

• 4.-6. oktober 2017:  
CEV efterårskonference i 

Wien  
 

• 1. december 2017: 

overdragelsesceremoni 
for frivillighovedstads-

titlen i Sligo 
 

• April 2018:  

CEV kapacitetsbygnings 
konference i Kroatien 

 
• Maj 2018:  

Civil Society Days i 

Bruxelles 
 

• Oktober 2018: European 
week of cities and 
regions I Bruxelles 

 

• FrivilligBørs 
 

• Årets Ildsjæl 
 

• Aarhus takker 
 

• Rethink Actiism 2.0 
 

• Smag på Aarhus 
 

• Nytårskur 2018 
 

• Smart Aarhus 
 

• InternetWeek 
 

• VM i sejlsport 2018 
 

• Velfærdens 
innovationsdag 
 

• Kirkens Korshær – 100 

år i Aarhus 
 

• Aarhus Festuge 
 

• Match Points seminars 
 

• Frivilligkonference for 

Kulturhovedstad Aarhus  

• Ungdommens 
Folkemøde 
 

• Center for Frivilligt 

Social Arbejdes 
kommunekonference 
 

• Center for Frivilligt 
Social Arbejdes 
december konference 
 

• Folkemødet 
Frivilligkonference, COK 
 

• Deleøkonomisk 

Folkemøde 
 

• Frivillig fredag 
 

• Arrangementer i 

magistratsafdelingerne 
og regionen med 

frivillighedsvinkel 
 

• KL’s Social og 
Sundhedspolitiske 

Forum 
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