KONSULENTENS ARBEJDSOMRÅDER 2020-2023
Arbejdsområder for distriktskonsulenten i Distrikt Syd og Distrik Trekanten. aug. 2020 - aug. 2023.
Udarbejdet af arbejdsgiverudvalget, ud fra distrikternes Stormøder i efteråret 2019.
Bestyrelsessamarbejde
-

Understøtte bestyrelserne i deres arbejde med at lede foreningerne.
Være til rådighed for sparring og udvikling.
Aflægge besøg ved alle foreninger i efteråret 2020 - bestyrelser / formandskab /
bestyrelsesrepræsentanter.

Lederarbejde (Distrikt)
-

Hjælpe med at invitere unge med i det frivillige arbejde.
Bidrage til, at man føler sig set og anerkendt som leder i KFUM og KFUK.
Styrke såvel lederfællesskabet som den personlige lederudvikling i KFUM og KFUK. Være tilgængelig
for klubledere. (Ikke daglig ansvarlig, det er bestyrelsens ansvar)

Teenaktiviteter / 13-16 år (Distrikt)
-

Være ressourceperson for lejrchefer på TeenWeekend, Teensommerlejr m.m.
Udvikle og understøtte teenarbejdet i samarbejde med Syd og Trekantens Teenudvalg.
Gøre KFUM og KFUK synligt for konfirmander via teenudvalgets konfirmandprojekt og arbejde for
brobygning til foreninger / aktiviteter.
Have blik for aktiviteter - også for teenagere, der ikke er tæt på en aktiv forening.

Ungeaktiviteter / 16-22 år (Distrikt)
-

Facilitere sociale og indholdsrige arrangementer for unge i samarbejde med distrikternes Unge
Event-udvalg og UngWeekend-udvalg.
Støtte UngeVoksne-grupperne med struktur og inspiration i samarbejde med lokale bestyrelser.
Være kontaktperson til efterskoler med tilknytning til distrikterne og invitere de unge elever med i
foreningslivet, når de kommer hjem.
Synliggøre globale og nationale aktivitetstilbud.

Lejraktiviteter
-

Være sparringspartner for distriktsbestyrelser i forhold til børnelejre.
Arrangere tværgående aktiviteter mellem lejrene i samarbejde med distrikternes aktivitetsudvalg.

Øvrige arbejdsopgaver
-

Inspirere foreninger og medlemmer i forhold til KFUM og KFUK’s vision 2025.
Koordinere kommunikationen på distrikternes facebook- og instagramsider samt bidrage med indhold
og opdateringer til distrikternes to hjemmesider.
Være i tæt kontakt med distriktsbestyrelser og -udvalg i forhold til aktiviteter og udvikling.
Synliggøre KFUM og KFUK’s arbejde for præster og kirker - blandt andet via repræsentantskab i
Stiftsudvalget for Unge og Kirke i Haderslev Stift.

Arrangementsoversigt i Distrikt Syd og Distrikt Trekanten. (Opdateret jan. 2020).

