
 

 

 
 

RUDERSD AL  
KOMMUNE  
 
KULTUR 
Øverødvej 246 B 
2840 Holte 
46115600 
Kultur@rudersdal.dk 
 
Åbningstid 
Mandag-onsdag kl. 10-15 
Torsdag kl. 10-17 
Fredag kl. 10-13  

 

 

 
 Foreningsplatform en 2016/17 
 

Gratis kurser til fritids- og foreningslivet 



 

2 

  

Se verden fra en anden vinkel 
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Min. 8 deltagere og maks. 12 deltagere. 
Der serveres sandwich og vand på kurset.  
 
 

Nyttige links 
 
 
 

 
www.facebook.com/rudersdalidraet  

 
www.idraet.rudersdal.dk  
 

 
 www.oplevrudersdal.dk 
 
 

 
 
 

 
http://booking.rudersdal.dk/ 
 

  
http://rudersdal.halbooking.dk 
 

   
www.idan.dk  
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Førstehjælp ved småskader og skader på 
bevægeapparatet 

 
Hvornår skal der tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue og hvornår kan 
behandlingen afsluttes af førstehjælperen?  
Kurset skal sætte deltageren i stand til at handle hensigtsmæssigt ved følgende 
skader, småskader, skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader:  
 
Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet 
• Knoglebrud 
• Ledskred 
• Forstuvninger 
• Brud på hofte og/eller bækken 
 
Førstehjælp ved hovedskader 
• Hjernerystelse 
• Åbent og lukket kraniebrud 
• Blødning mellem hjerne og kranie 
 
Yderligere 
• Førstehjælp ved småskader forårsaget af dyr og planter 
• Førstehjælp ved fremmedlegemer i hud, ører, næse og øjne 
• Førstehjælp ved tandskader 
• Førstehjælp ved næseblod 
• Førstehjælp ved mindre forbrændinger og ætsninger 
• Førstehjælp ved mindre stik- og snitsår, slag, mindre sår og hudafskrabninger  
 
På kurset anvendes praksisnære scenarier med hovedvægten lagt på træning 
af genkendelse af symptomer og træning af færdigheder. Kurset er godkendt af 
Dansk Førstehjælpsråd. Der udstedes kursusbevis for kurset 
 
Kursets varighed: 3 timer ekskl. pause.  

21. marts 2017, kl. 18.00-21.30 
Sted: Birkerød Idrætscenter, Glassalen, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød  
Online tilmelding: http://events.dgi.dk/start.aspx?an=201718853001 
 

 

3 

FORENINGSPLATFORMEN 
2016/17 
 
Gratis kurser til fritids- og 
foreningslivet 
 
Hvad er Foreningsplatformen?  
  
En mulighed, hvor du som 
foreningsaktiv kan blive inspireret 
til fornyelse og være med til at  
skabe grobund for den fortsatte 
udvikling i Rudersdal Kommunes 
kultur, fritids- og idrætsliv. 
   
Udviklingskurser - 
kompetenceudvikling 
 
I samarbejde med DGI  
Nordsjælland afholder Rudersdal 
Kommune udviklingskurser. 
  
Formålet med disse kurser er at 
give trænere, instruktører og 
ledere redskaber og viden til det 
daglige arbejde i foreningslivet.  
 
Kurserne sætter fokus på de 
udfordringer, du som træner eller 
leder kan møde i forenings- og 
fritidslivet og giver redskaberne  
til at tackle disse udfordringer. 
 

Det er gratis at deltage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PROGRAM 

Foreningsplatformen 2016/17 

 

Idrætsforeningen som arbejdsgiver  
5. september 2016, kl. 17.30 – 21.30 
 
Flygtninge i foreningen 
5. oktober 2016, kl. 18.30-21.00 
 
Genoplivning med hjertestarter  
(Rundforbi Idrætsanlæg) 
25. oktober 2016, kl. 17.30 – 22.00  
 
Genoplivning med hjertestarter  
(Rudegaard idrætsanlæg) 
15. november 2016, kl. 17.30 – 22.00  
 
Online: Skat, løn, godtgørelse, gaver  
28. november 2016, kl. 19.00 – 20.00 
 
SoMe (Sociale medier)  
8. februar 2017, fra kl. 17.30 – 22.00  
 
Temaaften frivillighed  
8. marts 2017, kl. 18.30 – 21.00  
 
Førstehjælp ved småskader og  
skader på bevægeapparatet 
21. marts 2017, kl. 17.30 – 21.00  
 
Genoplivning med hjertestarter  
(Kulturcenter Mariehøj) 
23. marts 2017, kl. 17.30 – 22.00 
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Idrætsforeningen som arbejdsgiver  

 
Hvilke opgaver, roller og forpligtelser følger der med at have lønnede ansatte i 
foreningen, f.eks. trænere, instruktører, forretningsfører, cafeteriapersonale 
osv.?  
Hvad er forskellen mellem at være arbejdsgiver for en person, der får løn for at 
løse en opgave, og en frivillig, der laver et stykke arbejde og får 
omkostningsgodtgørelse? 
 
På dette kursus vil du dels få viden om foreningens lovbundne forpligtigelser i 
forhold til at have lønnede ansatte, dels også opmærksomhed på de mere 
moralske og ”bløde” elementer i forbindelse med et ansættelsesforhold. 
 
Indhold på kurset 
• Hvilken lovgivning skal man kende? Arbejdsmiljøloven, arbejdsmarkeds-

lovgivningen bredt, ferieloven, funktionærloven. 

• Forskellen på timelønnede, deltidsansatte og fuldtidsansatte. 
• Ansættelsessamtaler, ansættelsesbevis og ansættelsesvilkår som f.eks. sygdom, 

barsel, pension mm. 

• Hvorledes skifter vores roller - hvilke opgaver og forpligtigelser får vi udover det 
lovbundne? 

• Hvad med personaleudviklingssamtaler?  

• Hvilke forventninger har den ansatte til dig som arbejdsgiver? 
• Hvem skal være chefen, også når den vanskelige samtale skal tages? 
 
Målgruppen er foreninger med ansatte eller foreninger, der påtænker at få løst 
opgaver via lønnet arbejdskraft. Kurset er en blanding af oplæg fra underviser 
samt drøftelser og opgaver i grupper og plenum.  
 
Min. 10 deltagere og maks. 20 deltagere. 
Der serveres sandwich og vand på kurset.  

5. september 2016, kl. 17.30 – 21.30 
Sted: Birkerød Idrætscenter, Glassalen, Bistrupvej 
1, 3460 Birkerød  
Online tilmelding: 
http://events.dgi.dk/start.aspx?an=201618853006 
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Temaaften om frivillighed   

 
Kom og oplev dygtige foreningsledere fra Nordsjælland fortælle deres 
inspirerende historier om arbejdet med frivillige i deres foreninger. 
Der er garanti for nye ideer og udvikling af din forening, så I også får flere og 
gladere frivillige. 
 
Har I frivillige nok? 
Alle idrætsforeninger vi har mødt, kan bruge flere lokale frivillige til at løse 
opgaver i foreningen. Enten for at hjælpe Tordenskjolds soldater eller for at lave 
helt nye aktiviteter i foreningen. Hvis du kan genkende dette, så skal du komme 
til temaaften. 
 
Foreningsudvikling er vejen frem 
Udvikling af jeres forening kræver planlægning og ledelse af frivillige bør være 
en prioriteret opgave i foreningsbestyrelsen. Har I en plan for arbejdet med 
frivillige? Hvis ja, så kom og del den med os andre. Hvis nej, så kom og bliv 
inspireret. 
 
DGI anbefaler, at minimum 2-3 deltagere fra samme forening deltager i 
temaaftenen. 
 
Min. 12 deltagere og maks. 50 deltagere. 
Der serveres sandwich og vand på 
kurset.  
Kursets varighed: 2-3 timer inkl. Pause.  
 
 
 
 
  
 

8. marts 2017, kl. 18.30 – 21.00  
Sted: Birkerød Idrætscenter, Glassalen, Bistrupvej 1, 3460 Birkerød  
Online tilmeldingslink:  
http://events.dgi.dk/start.aspx?an=201718852000 
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SoMe (Sociale Medier)  

 
 

Sådan får I succes på de sociale medier og skaber l iv og opmærksomhed 
om foreningen – på den gode måde.  
 
Få succes med Facebook, Instagram, Snapchat, Picasa og Flick – og lær, 
hvordan I bruger jeres fotos og videoer bedst muligt.  
 
Overvåg de sociale medier og reager med det samme – uanset om I bliver rost 
til skyerne eller en shitstorm trækker op, er det bedst at vide besked. 
Et smart program kan hjælpe jer helt gratis, og det kan også bruges til at sende 
nyheder ud på flere sociale medier på én gang, til at lave livedækning af et 
arrangement på Twitter, eller til at lave tweets på mediernes livedækning af 
sportsarrangementer og meget, meget mere. 
 
Lær hvordan I kan ’søgeoptimere’ både de sociale medier og hjemmesiden 
gratis, så de gode historier slår bedre igennem på Adwords, Facebook, 
YouTube, Twitter, hjemmesider og blogs. 
 
I får mange gode, gratis værktøjer og guider med hjem, så det er nemt at 
komme videre bagefter.  
 
Forudsætninger for at deltage:  
Kurset er for alle, som arbejder med markedsføring, pressearbejde og sociale 
medier i foreningerne. Du skal have kendskab til og nogen erfaring med sociale 
medier. Det er et intensivt kursus og du får guider med hjem, så du selv kan 
arbejde videre i ro og mag bagefter.  
 
Kursets varighed: 4 timer ekskl. pause.  
Min. 12 deltagere og maks. 24 deltagere. 
Der serveres sandwich og vand på kurset.  

8. februar 2017, fra kl. 17.30 – 22.00  
Sted: Birkerød Idrætscenter, Glassalen,  
Bistrupvej 1, 3460 Birkerød  
Online tilmeldingslink:  
https://events.dgi.dk/start.aspx?an=201718853002  
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Flygtninge i foreningen 
 

 
 
 
 
 
 

Kom til inspirationsmøde med Dansk Flygtningehjælp, der fortæller om, hvordan 
vi sammen styrker flygtninges deltagelse i lokale fritidsaktiviteter. 
Flygtninge vil gerne være med i fritids- og foreningslivet ligesom alle andre. Ofte 
skal de bare have en håndsrækning for at være med. 
  
På mødet vil du få viden om og inspiration til, hvordan I som foreninger og 
frivillige i Rudersdal Kommune kan støtte flygtningebørn og deres forældre til 
aktiv deltagelse i fritids- og foreningslivet. 
 
Mødet vil være en blanding af faglige oplæg, præsentation af konkrete 
redskaber, introduktion til fritidspuljen, og dialog om jeres erfaringer med at 
modtage og fastholde flygtninge i fritidsaktiviteter. 
 
 

 

5. oktober 2016, kl. 18.30-21.00 
Sted: Kulturcenter Mariehøj, Per Kirkeby-lokalet, 
Øverødvej 246 B, 2840 Holte 
Online tilmelding: 
http://events.dgi.dk/start.aspx?an=201618853013 
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Genoplivning med hjertestarter – 4 timers kursus  

 
Der undervises efter retningslinjer udstukket af Dansk Førstehjælpsråd.  
 
Kurset omhandler følgende emner:  
• Hjerte-Lunge-Redning med hjertestarter  
• Hjerterytmeforstyrrelse  
• Blodprop i hjertet  
• Opbygning af hjertestarter  
• Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter  
• Indikationer og kontraindikationer for brug af hjertestarter  
• Betjening af hjertestarter  
 
Der udstedes godkendt førstehjælpsbevis efter endt kursus.  
 
Min. 8 deltagere og maks. 12 deltagere.  
Der serveres sandwich og vand på kurset. 
 

25. oktober 2016, kl. 17.30-21.30, Rundforbi idrætsanlæg 
Online tilmelding: http://events.dgi.dk/start.aspx?an=201618853011 
 

15. november 2016, kl. 17.30-21.30, Rudegaard idrætsanlæg 
Online tilmelding: http://events.dgi.dk/start.aspx?an=201618853012 

23. marts 2017, kl. 17.30-21.30, Kulturcenter Mariehøj 
Online tilmelding: http://events.dgi.dk/start.aspx?an=201718853000 
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Onlinekursus: Skat – løn, godtgørelse og gaver  

 
Bliv helt skarp på reglerne for løn, skattefri omkostningsgodtgørelse og gaver til 
trænere og bestyrelsesmedlemmer i foreningen. 

På online-kurset fortæller medarbejdere fra Skat om: 
- Løntyper og udbetaling af løn 
- Regler og satser for omkostningsgodtgørelse; 
     Telefon/internet, administration og vask af tøj 
     Diæter og kørsel 
     Kontingenter, faglitteratur og kurser 
- Regler for gaver 

Anbefaling 
Det kan være en ide, at lade onlinekurset være en del af et bestyrelsesmøde, 
så alle i bestyrelsen har den samme information om reglerne. En fra 
bestyrelsen tilmelder sig kurset og modtager linket til kurset. På 
afviklingstidspunktet logger man på, og den øvrige del af bestyrelsen kigger 
med – evt. på storskærm. 

Kursusvarighed 1 time.  
Min. 12 deltagere og maks. Ubegrænset. 
 
Praktiske informationer om online kurser 
   - ca. 3 dage før kurset modtager du et link på mail. 
   - Du kan deltage alle steder, 
hvor der er en 
internetforbindelse 
   - Du har mulighed for at stille 
uddybende spørgsmål 
undervejs 
   - Du modtager de viste dias 
med noter efter onlinekurset 

 

28. november 2016, kl. 19.00 – 20.00 
Sted: Online  
Online tilmelding: http://events.dgi.dk/start.aspx?an=201610853422 
 


