For frivillige
i Ringsted Kommune

Strategisk brug af sociale medier
Er du tændt på at bruge sociale medier, bruger I dem i din forening, og vil I gerne
bruge dem endnu mere effektivt? Vil I gerne møde medlemmerne og omverdenen
på en effektiv måde, og vil I gerne bruge den nødvendige tid, men heller ikke mere?
Hvis det lyder om noget for dig og din forening, så er
det på tide at få lavet en SO-ME strategi. Med en god
og gennemarbejdet strategi kan I komme videre, og
dermed nærmere de resultater I drømmer om.
På dette heldagskursus kommer I til at arbejde med jeres
strategi, og I får nye idéer til indhold og ny viden om
tekniske muligheder.
Efter kurset har I:
• En skitse til en strategi, som I kan arbejde videre med
i bestyrelsen.
• Redskaber til, hvordan I gør strategien færdig
• Idéer til, og viden om, hvordan I kan føre strategien
ud i praksis
På kurset skal vi:
• Arbejde med strategien:
Hvor er udgangspunktet? Hvad er jeres forenings særlige
DNA? Hvem er jeres målgruppe? Hvilken målsætning har
I – vil I have flere medlemmer, flere frivillige, fundraise
eller noget helt andet?
• Sætte ord på taktikken:
Hvilke sociale medier passer til jeres forening og jeres
målgruppe og målsætning?
Hvordan sikrer I at indhold og strategi matcher hinanden?
• Afklare hvordan strategi og taktik føres ud i praksis:
Hvilke idéer og redskaber skal der bruges til at skabe
indhold? Herunder tekster, opslag, profiler, sider, grupper,
annoncer mm.

Målgruppen for kurset er frivillige sociale foreninger og
folkeoplysende foreninger, og du skal på forhånd kende til
de forskellige sociale medier, og forskellen på profiler, sider
og grupper. Du skal være regelmæssig bruger af sociale
medier, og du skal kunne oprette og udgive opslag.
Du er med andre ord hverken total nybegynder eller helt
professionel.
Tid og sted
Kurset afholdes lørdag den 26. januar 2019 kl. 8.30-15.00
på Ringsted Sportscenter, Tværallé 8, 4100 Ringsted.
Praktiske oplysninger
• Deltager prisen er 200 kr. til dækning af forplejning og
undervisning. Det resterende beløb op til fuld deltagerpris
betales af Ringsted Kommune
• Hvis du er tilmeldt, men udebliver uden afbud, opkræver
vi den fulde deltagerpris på 1500 kr.
• Der serveres morgenmad, frokost, frugt, vand, kaffe og
te. Såfremt der skal tages særlige hensyn til allergier mv.
bedes du oplyse det, når du tilmelder dig
Tilmelding og spørgsmål
Sidste tilmeldingsfrist er torsdag den 3. januar 2019,
og det skal ske på mail til Team Fritid og Frivillighed
Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk, tlf. 5762 6243
Trine Testmann trte@ringsted.dk, tlf. 5762 6244
Hvis du har spørgsmål, er du naturligvis
velkommen til at kontakte os.

Uddannelsen for frivillige i Ringsted Kommune gennemføres i samarbejde mellem
Team Fritid og Frivillighed og kommunikationsbureauet Strup og Strup.

Midt i din uddannelse

