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TID OG STED
Uddannelsen foregår over 7 dage i efteråret 2017:
2-3. oktober, 25-26. oktober, 7-8. november og 14. december. 
Undervisningen foregår på Kursuscenter Brogården i Strib ved Middelfart. 

PRIS
For et samlet undervisningsforløb indeholdende seks dagsseminarer, under-
visningsmaterialer, fortæring samt eksamination: 19.000 kr. pr. deltager, eks. 
moms. Efterfølgende deltagere fra samme virksomhed: 17.000,- kr. eks. moms.
Deltageren får tillige 6. måneders gratis medlemskab af www.upfrontnet.dk 
svarende til en værdi på 1.600,- kr.

Mulighed for overnatning og aftensmad + aftenkaffe på Brogården mellem 
dagsseminarerne: 900,- kr.

TILMELDING OG PROGRAM
Tilmelding med angivelse af stillingsbetegnelse, kontaktinfo m.m. skal ske 
senest 2. september 2017 til: mail@upfronteurope.dk.  
Her kan man også rekvirere program samt indhente yderligere oplysninger. 
Uddybende information på www.upfronteurope.dk



FUNDRAISING UDDANNELSEN
Up Front Europe har gennem de sidste 20 år udbudt og gennemført utal-
lige uddannelsesforløb i fundraising og derudover gennemført en række 
rekvirerede 2-, 4- og 6-dags kurser primært for kommuner. På baggrund af 
et meritgivende åbent fag på SDU i ”Projektplanlægning og fundraising” har 
den nuværende Fundraising Uddannelse fundet sin endelige form og er med 
stor succes blevet gennemført med to årlige hold på Kursuscenter Brogården 
siden 2004.

UDDANNELSENS FORMÅL
Formålet med Fundraising Uddannelsen er, at deltageren tilegner sig 
fundraiser kompetencer på et højt niveau. Målet er at uddanne deltageren til 
at påtage sig såvel større som mindre fundraising opgaver og -funktioner.

UDDANNELSEN BESTÅR AF FØLGENDE MODULER
• Hvad kendetegner et godt projekt?
• EU projekter – mange spændende muligheder
• Projektplanlægning med udgangspunkt i LFA og forandringsteori
• Budget og finansieringsplaner samt udarbejdelse af ansøgningsstrategi
• Succes med fundraising - den gode ansøgning
• Partnerskaber med erhvervslivet
• Eksamen og afslutning

UNDERVISERE
Lotte Jensen, indehaver af fundraising firmaet Up Front Europe siden 1990. 
Når Lotte ikke underviser, har hun travlt med at fundraise til såvel danske 
som EU projekter. Lotte har en omfattende undervisningserfaring og er bl.a. 
tilknyttet som fast underviser på Magistrenes Efteruddannelse. Tidligere 
ekstern lektor på SDU. Derudover vil man på uddannelsen møde en række 
gæsteundervisere, der hver især er eksperter indenfor deres felt. 

HVEM BØR DELTAGE
Alle der allerede arbejder med – eller står overfor at skulle arbejde med 
fundraising opgaver i private og offentlige virksomheder, institutioner og 
NGO’er. Der kræves i øvrigt ingen formelle kvalifikationer for deltagelse, men 
lyst til og mulighed for at arbejde med opgaver mellem seminarerne. 

“ Super godt kursus – og billigt! Jeg anbefaler gerne kurset til andre. 
Fedt at være total inspireret hver gang jeg tog fra kurset. Gode 
konkrete værktøjer, som er umiddelbart anvendelige. Inspirerende at 
vi kommer fra mange forskellige dele af erhvervslivet/det offentlige. 
Lotte har som underviser stor faglig kompetence”  
Britta Andersen, Udviklingskonsulent, Helsingør Kommune

“ Stor tak fra Frederikssund. Jeg fik i dag at vide at mit projekt, har 
fået 100.000 kr i støtte fra Fonden for Entreprenørskab, takket være 
alle Lottes gode råd. Så Lotte: Tusind tak, mine kursuspenge har 
allerede tjent sig ind, hvilket jeg selvfølgelig allerede har fortalt opad i 
systemet :), og mit projekt har fået lidt penge at søge videre på, som 
vi jo også har lært hos Lotte.”  
Annie Bekke Kjær, Udviklingschef, Frederikssund Kommune

INDHOLD OG METODE
Uddannelsen foregår i en vekselvirkning mellem teori, eksempler på fundrai-
sing opgaver og anvendelse af praktiske værktøjer, samt selvstændigt 
arbejde med deltagerens eget projekt på og mellem seminarerne. På semina-
rerne arbejder vi løbende med deltagernes projekter så deltageren udsættes 
for virkelighedsnære fundraising-problemstillinger.

Det er forudsat, at hver deltager medbringer en konkret og virkelig projektidé, 
som er godkendt i hjem-organisationen. Ideen er, at hver enkelt deltager 
gerne skal stå med en konkret ansøgning ved afslutningen af uddannelsen 
klar til afsendelse – og forhåbentlig efterfølgende bevilling. 

Fundraising Uddannelsen er bygget op som et udviklingsorienteret forløb, 
hvor deltageren trænes i at overskue og beherske hele fundraising processen: 
Fra projektidé, over projektplanlægning til ansøgning af tilskud. Desuden en 
systematisk indføring i EU’s opbygning og politikker samt et grundigt kend-
skab til nationale og internationale (EU) støtteinstrumenter.

Forløbet består af 6 dagsseminarer samt 1 dag med eksamen. Hvert seminar 
afsluttes med en fælles evaluering og en afklaring af deltagerens forventnin-
ger og behov i forhold til næste seminar.

Uddannelsen afsluttes – for de der ønsker det – med en skriftlig hjemme-
opgave omhandlende kursistens eget projekt, som kursisten eksamineres i 
mundtligt af Lotte Jensen. Der udstedes eksamensbevis samt udarbejdes 
personlig udtalelse til hver enkelt kursist.


