
 
Felles studieplan 

Kurstittel                                                                                  KursAdmin ID-nr: 16057 
 
Aktive lokallag – rekruttere, inkludere, aktivisere og beholde medlemmer. 

Anbefalt antall timer  
 
8-50.  

Målgruppe (og eventuelle krav om forkunnskaper) 
 
Tillitsvalgte og medlemmer i funksjonshemmedes organisasjoner og andre interesserte.   

Læringsmål: Kunnskapsmål (K), ferdighetsmål (F) og/eller holdningsmål (H) 
 
K – deltakere skal få kunnskap om hvordan de kan rekruttere, inkludere, aktivisere og 
beholde medlemmene og hvordan de kan etablere dette som en bevisst strategi i 
organisasjonen.  
F – deltakerne skal kunne bruke og praktisere kunnskapene og teknikkene som er tema i 
kurset. 
H – deltakerne skal bli trygge på arbeidet de utfører lokalt og få en bevisst holdning til 
hvordan de kan rekruttere, inkludere (med vekt på nye landsmenn), aktivisere og beholde 
medlemmene i laget.  

Kursinnhold 
 

 Møte 1: reflektere og analysere 

 Møte 2: Appellere og rekruttere 

 Møte 3: Introdusere og kommunisere 

 Møte 4: Aktivisere og evaluere 

 Møte 5 Handlingsplan for aktivt lokallag 

 Møte 6 Workshop: inkludering i frivillige organisasjoner 
 
Temaene kan vektlegges ulikt i omfang/timer ut fra lokale behov. 
 



Metode og gjennomføring (pedagogisk tilrettelegging) 
 
Kort introduksjon til temaene med henvisning til utfyllende stoff i ”Medlemsmodellen”. 
Studieheftet beskriver en studiering med diskusjonsspørsmål og øvelser til 5 møter. 
 
Innhold og metodikk for Møte 6 er beskrevet i «Hvordan lage en workshop om inkludering – 
et veiledningshefte». 
 
Erfaringsutveksling, refleksjon, summegrupper og gruppearbeid. 
Gjennomføring av kurset kan tilpasses lokale forutsetninger og kan også gjennomføres som 
dag- og helgesamlinger. 
 
Tilpassing av lokaler, materiell og annet etter deltakernes behov. 
Evaluering av kurset underveis og/eller ved kursslutt. 
Kursbevis.  

Anbefalt materiell / lærebøker eller lignende 
 
Studieheftet  ”Aktive lokallag” bestilles hos Funkis eller lastes ned fra www.funkis.no 
Bok om  ”Medlemsmodellen” av Niklas Hill og Angeli Sjøstrøm, ISBN: 9789198012712 
kortstokk ”Organisasjonen i endring” av Niklas Hill og Linnea Sjôgren. 
Bok og kortstokk bestilles av ”Trinambai”: www.trinambai.se/medlemsmodellen 
Kampanjekode ”Studieforbundet Funkis” gir 30 kr i rabatt pr bok.  
 
Til Møte 6: Frivillighet Norge: «Hvordan lage en workshop om inkludering – et 
veiledningshefte» 
Se også www.inkluderingskoden.no 

Spesielle krav til innleder eller kursleders kompetanse 
 
Studieringleder bør ha god kjennskap til egen organisasjon og lokallag.  

Godkjent av Studieforbundet Funkis 
 
KursAdmin ID.nr: 16057 
Dato: 24.01.2014 
Revidert: 22.04.2016 
 
 

http://www.funkis.no/
http://www.trinambai.se/medlemsmodellen
http://www.frivillighetnorge.no/no/inkludering/nyttige_inkluderingsverktoy/workshop_om_inkludering/
http://www.frivillighetnorge.no/no/inkludering/nyttige_inkluderingsverktoy/workshop_om_inkludering/
http://www.inkluderingskoden.no/

