
 
 
 

Fundraising uddannelsen efteråret 2017 
(Ret til ændringer forbeholdes) 

 
2. oktober: Hvad kendetegner et godt projekt ? 
 
10.00 – 11.00: Præsentation af deltagerne og jeres potentielle projekt idéer. Gen-

nemgang af program m.m. 
 
11.00 – 12.00: "Det Gode Projekt"     

o Projektkategorier 
o Idéudvikling 
o Unique Selling Point 
o Samarbejdspartnere 
o Trends 
o Finansieringsmuligheder 
o Introduktion til UpFrontNet 

 
12.00 - 13.00: Frokost 
 
13.00 – 15.00: Det gode projekt fortsat 
 
15.00 – 16.00: Idéudvikling på deltagernes projekter  
 
16.30 – 18.00: Vandretur i området. 

 
18.00 – 19.30: Middag 
 
19.30 – 21.30: Fortsat idéudvikling på deltagernes projekter. 
 
 
3. oktober: EU projekter – mange spændende muligheder 
 
09.00 - 11.00:  EU's støtteinstrumenter og politikker på relevante områder 

EU’s budget 2014-20 v. Lotte Jensen. 
   
11.30 – 12.00 Vi surfer rundt på EU’s hjemmesider og studerer programdokumenter 

m.m. 
 
12.00 - 13.00: Frokost 
 
13.00 - 14.30: ”Den gode EU ansøgning”. Hvad kendetegner et godt transnationalt 

EU projekt – hvad skal man tænke på? v. Lotte Jensen 
 
14.30 – 15.30: Hjemmeopgaver til næste seminar og afrunding. 
 
 
 
 

 

 



 
 
25. oktober: Projektplanlægning med udgangspunkt i Logical Frame-
work Approach og forandringsteori 
 
10.00 - 12.00: Planlægning af deltagernes projekter med udgangspunkt i LFA  

o Interessentanalyse  
o Problemanalyse 
o Målanalyse 
o Aktivitetsplan 
o Omkostningsplan 
o Udførelsesindikatorer 
o Fremstilling af produkter 
o Afprøvning i praksis 
o Promovering af produkter 
o Udbredelse og mainstreaming 
o Evaluering   

 
12.00 - 13.00: Frokost 
 
13.00 – 16.30: Gruppeopgave: Opstilling af succesindikatorer på deltagernes projek-

ter – herunder udfyldelse af Log Frame Matrix. 
 
18.00 – 19.30: Middag  
 
19.30: Aftenhygge & networking 
 
 
 
 
26. oktober: Budget og finansieringsplaner 
 
09.00 - 12.00: Udarbejdelse af projektbudgetter & finansieringsplaner 

o Driftsbudget 
o Etableringsbudget 
o Flerårige budgetter 
o Krav til dokumentation 
o Budgetopstillinger 
o Værdi af egen arbejdskraft  
o Gennemgang af konkrete ansøgningsbudgetter 

 
  
12.00 - 13.00: Frokost 
 
13.00 – 14.30:  Gennemgang af et par spændende projektcases indenfor disruption v. 

Carsten Christensen, Fundraiser, Vesthimmerland Kommune. 
 
14.30 – 15.30:  Status og opsamling på deltagernes projekter.  
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 

8. november: Succes med fundraising - Den gode ansøgning 
 
09.30 - 12.00: Den gode ansøgning. Vi går i dybden omkring ansøgningsteknik, di-

sposition for den gode ansøgning, evalueringskriterier m.m.  
 
12.00 – 13.00: Frokost 
 
13.00 – 15.00: ”Eksemplets magt” – succeshistorier fra det virkelige liv fra organisati-

oner hvor der arbejdes meget målrettet med fundraising: 
 

o Martin Haugan Ullerup, fundraiser i Fredensborg Kommune.  
o Karen-Ditte Nielsen, Fundraiser på Professionshøjskolen 

UCC 
 
15.00 – 17.00: Gruppearbejde: Vi agerer fondsbestyrelser og vurderer forskellige ty-

per af konkrete ansøgninger. 
 
18.00 – 19.30: Middag 
 
19.30: Lobbyisme og networking 
 V. Carsten Haurum medejer og partner i rådgivningsvirksomheden 

Nextstep by Bindslev. Derudover har han i 14 år været administreren-
de direktør for Kulturforvaltningen i Københavns Kommune og medlem 
af en række centrale bestyrelser, netværk, råd og udvalg. Tidligere Di-
rektør i Lokale- og Anlægsfonden. 

 
 

8. november: Partnerskaber med erhvervslivet 
 
09.00 - 12.00: Fra sponsorater til værdibaserede partnerskaber v. Lotte Jensen 

• Introduktion til den samfundsmæssige baggrund  
• Trends og tendenser indenfor partnerskaber 
• 9 skidt til indgåelse af partnerskabsaftaler  

 
12.00 – 13.00: Frokost 
 
13.00 – 14.30: Partnerskaber mellem offentlige og frivillige sociale organisationer v. 

Chefkonsulent Leif Christiansen, Fonden for Socialt Ansvar. 
 
14.30 – 15.30: Drøftelse af den forestående eksamen, etablering af opponentgrupper 

m.m. 
 
 

14. december: – Eksamen og afslutning 
 
09.00  Eksaminationer 
 
12.00 - 13.00 Fælles frokost for alle 
 
16.00 Afslutning  
 


