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Forslag til nyt format for 

Aktivitetsplan 
 

Varighed: AP´en vedtages for en to-årig periode. Der vedtages fortsat et-årige budgetter. Så vidt det er 

muligt angives det om nye projekter og initiativer igangsættes i år 1 eller år 2. 

Formål med AP: Aktivitetsplanen er DN’s hovedredskab i den løbende udmøntning af strategien. AP´ens 

formål er således at anvise en plan der sandsynliggør hvordan strategien løbende realiseres. 

Forslag til ny disposition for AP Disposition for nuværende AP 
- Indledning: Ca. 1 side 
- Strategiske fokusområder: 

o Politik: Ca. 2-3 sider 
o Aktive og frivillige: Ca. 1-2 sider 
o Børn: Ca. 1-2 sider 
o Unge: Ca. 1-2 sider 
o Medlemshvervning og fastholdelse ca. 

1-2 sider. 
- Udvalgte nøgleprojekter og aktiviteter: 1-2 sider 

- I alt: 8 – 14 sider 

- Indledning: Ca. 2,5 sider 
- Aktiviteter fordelt på sekretariatets afdelinger: 

o Natur og miljø: 8 sider 
o Organisation: 4,5  sider 
o Kommunikation: 4 sider 
o Presse og ledelsesbetjening: 1 side 
o Medlemmer, fundraising og adm. 

Støttefunktioner: 4 sider 
 

- I alt: 24 sider 

 
 

Nedenfor vises forslaget til det nye format, og der givet eksempler på indholdet af de enkelte afsnit. 
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Indledning (1 side) 
Her skrives Præsidentens indledning. 

Indledningen: 

- Beskriver på den helt overordnede klinge hvad der karakteriserer ”tiden” (udfordringer 

og muligheder), og hvad der bliver fokus for den kommende periode. 

- Nævner de største nye tiltag/projekter man kan læse om i AP´en – minimum en fra 

hver ”delstrategi”. 
- Skal skabe lyst til at læse videre 
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Politik 
Ca. 3 sider. 

Indledning – maks 1 spalte.  

Indledningen introducerer til de vigtigste 
udviklinger på området og hvad de vigtigste 
opgaver bliver i den kommende periode 

Derefter maks 5 spalter med hovedindsatserne 
for den kommende periode. 

Afsnittet indeholder klare målsætninger vi kan 
måle på – enten som en boks i starten eller 
slutningen, eller ifm. hver af indsatserne.  

Verdensmålene kan tænkes ind. 

Politikafsnittet kan både udpege områder hvor DN 
skal udvikle eller revurdere vores politik, og det 

kan indeholde indsatser fra vores politikker som 
får særligt fokus i den kommende periode. 

Afsnittet skal afspejle at politiske indsats løftes på 
tværs af sekretariatet og på tværs af foreningen. 
(det er ikke en afdelingsbeskrivelse)

Her beskrives hovedindsatserne i den mere 
konkrete udmøntning af politikstrategien. 

Eksempler på afsnit/indsatser: 

- Fælles dagsordener: Afsnit der fx udpeger 
få fælles højtprofilerede dagsordener 
(strategiindsats 1) vi vil sætte samt en 
beskrivelse af hvordan vi på tværs af 
foreningen vil løfte dem, herunder skabe 
folkeligt engagement omkring dem 

(strategiindsats 5). Indgå nye samarbejder 
og alliancer (strategiindsats 3). Alternativt 
beskrives hvordan vi vil udpege de fælles 
dagsordener og hvordan vi vil løfte dem. 

- Styrke den lokale interesse-
varetagelse: Afsnit der fx beskriver hvilke 
kompetencer og ressourcer der er særligt 

fokus på at styrke, og hvordan vi så styrker 

dem (strategiindsats 2). indgå samarbejde 
og alliancer (strategiindsats 3) 

- Fagligt fundament for forandringer: 
Afsnit der beskriver hvordan vi vil arbejde 
med at sikre høj faglighed i vores politiske 
produkter og udspil, og hvordan vi sætter 

fagligheden i spil så den bliver brugbar og 
omsættes til de største resultater. 
(strategindsats 4). 

- Samarbejder: Afsnit der fx beskriver 
hvordan vi konkret vil indlede flere 
samarbejder og alliancer. Metode til at 

identificere samarbejdspartnere og hvordan 
vi samarbejder om fællesmængder og 
hvordan vi håndterer uenigheder. 

- 2-3 afsnit om hvordan vi vil arbejde med 
udvalgte politiske dagsordener (som ikke er 

de store fælles dagsordener). 
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Her fortsætter Politik Her fortsætter Politik
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Her fortsætter Politik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her fortsætter Politik 
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Frivillige og aktive 
Ca. 1,5 - 2 sider. 

Indledning – maks 1 spalte.  

Indledningen introducerer til de vigtigste 
udviklinger på området og hvad de vigtigste 
opgaver bliver i den kommende periode 

Derefter maks 3 spalter med hovedindsatserne for 
den kommende periode. 

Afsnittet indeholder klare målsætninger vi kan 
måle på – enten som en boks i starten eller 
slutningen, eller ifm. hver af indsatserne.  
Verdensmålene kan tænkes ind hvis relevant. 

Afsnittet skal afspejle at indsatserne løftes på 
tværs af sekretariatet og på tværs af foreningen. 
(det er ikke en afdelingsbeskrivelse) 

 

Her beskrives hovedindsatserne i den mere 

konkrete udmøntning af frivilligstrategien. 

 

Eksempler  

- X 
- Y 
- Z 
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Her fortsætter aktive og frivillige Her fortsætter aktive og frivillige
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Børn 
Ca. 1,5 - 2 sider. 

Indledning – maks 1 spalte. Derefter maks 3 
spalter med hovedindsatserne for den kommende 
periode. 

Indledningen introducerer til de vigtigste 
udviklinger på området og hvad de vigtigste 
opgaver bliver i den kommende periode 

Afsnittet indeholder klare målsætninger vi kan 
måle på – enten som en boks i starten eller 
slutningen, eller ifm. hver af indsatserne.  
Verdensmålene kan tænkes ind hvis relevant. 

Afsnittet skal afspejle at indsatserne løftes på 
tværs af sekretariatet og på tværs af foreningen. 
(det er ikke en afdelingsbeskrivelse)

Her beskrives hovedindsatserne i den mere 
konkrete udmøntning af Børnestrategien. 

Eksempler på afsnit/indsatser: 

- Børnenes DN: Afsnit der igangsætter 
børneklub og børneunivers og formålet med 
dem, samt hvordan arbejdet med at etablere 
dem sættes i gang. 

- En del af børnenes hverdag: Afsnit der fx 
beskriver hvordan vi igangsætter 

tilstedeværelsen på skoler og dagtilbud.  
- Politik for børn og natur: Afsnit der fx 

igangsætter arbejdet med at formulere en 
politik på området ”børn og natur”, og hvad 
vores mål er. 

- Indhold der engagerer: Afsnit der 
beskriver hvordan vi vil arbejde med at lave 

indhold til de nye tilbud. Hvad skal indholdet 
kunne? 
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Her fortsætter børn Her fortsætter børn
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Unge 

Ca. 1,5 - 2 sider. 

Indledning – maks 1 spalte. Indledningen 

introducerer til de vigtigste udviklinger på 
området og hvad de vigtigste opgaver bliver i den 
kommende periode 

Derefter maks 3 spalter med hovedindsatserne for 
den kommende periode. 

Afsnittet indeholder klare målsætninger vi kan 
måle på – enten som en boks i starten eller 
slutningen, eller ifm. hver af indsatserne.  
Verdensmålene kan tænkes ind hvis relevant. 

Afsnittet skal afspejle at indsatserne løftes på 
tværs af sekretariatet og på tværs af foreningen. 
(det er ikke en afdelingsbeskrivelse) 

Afsnittet bør skrives sammen med DN Ung og 
hvor DN ung fx skriver første udkast til det der 
handler om unges eget fællesskab, og hvilke 
aktiviteter de gerne vil have fokus på at udvikle. 

Når man læser indledningen må man gerne 
fornemme, at det er unge der har skrevet det, og 
ikke sekretariatet/HB der har skrevet det til DN 
Ung. 

Her beskrives hovedindsatserne i den mere 
konkrete udmøntning af Ungestrategien. 

Eksempler på afsnit/indsatser: 

- En integreret del af DN: Afsnit der fx 
beskriver hvordan og hvilke tiltag vi vil 
igangsætte for at understøtte at unge bliver 
en mere integreret del af DN. 

- Nemt at være med: Afsnit der fx beskriver 
at vi skal have flere forskellige typer af 

aktiviteter, så det er nemt for flere at se sig 
selv i fællesskabet, og giver eksempler på 
nye unge-aktiviteter vi vil sætte i gang. 

- Unges eget fællesskab: Afsnit der fx 
beskriver hvordan vi vil understøtte at unge 
i DN har sit eget fællesskab (samtidig med at 
de også er en integreret del af resten af DN).  
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Her fortsætter Unge Her fortsætter unge 
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Medlemmer 

Ca. 1,5 - 2 sider. 

Indledning – maks 1 spalte. 

Indledningen introducerer til de vigtigste 
udviklinger på området og hvad de vigtigste 
opgaver bliver i den kommende periode 

Derefter maks 3 spalter med hovedindsatserne for 
den kommende periode. 

Indledningen introducerer til de vigtigste 

udviklinger på området og hvad de vigtigste 
opgaver bliver i den kommende periode 

Afsnittet indeholder klare målsætninger vi kan 
måle på – enten som en boks i starten eller 
slutningen, eller ifm. hver af indsatserne.  
Verdensmålene kan tænkes ind hvis relevant. 

Afsnittet skal afspejle at indsatserne løftes på 
tværs af sekretariatet og på tværs af foreningen. 
(det er ikke en afdelingsbeskrivelse)

Her beskrives hovedindsatserne i den mere 
konkrete udmøntning af medlemsstrategien. 

Eksempler: 

- Et mere inviterende DN: Afsnit der fx 
beskriver hvordan vi vil arbejde med at få 
tænkt medlemshvervning ind som en 
naturlig del af vores projekter og aktiviteter. 
Der kan nævnes konkrete projekter og 
hvordan det fra starten tænkes ind hvordan 

projektet kan bruges som lejlighed til at 
invitere nye medlemmer ind i fællesskabet 

- Tydelig værdi: Afsnit der fx beskriver 
hvordan vi vil arbejde med at tydeliggøre 
den værdi man får som medlem så det er 
tydelig hvordan ens medlemsskab bliver 
omsat til positive forandringer og relevante 

og unikke medlemsfordele (de gode 

historier, medlemsfordele etc.). 
- Styrke kendskabet til medlemmerne: 

Afsnit der fx beskriver hvordan vi vil arbejde 
med at øge vores kendskab til medlemmerne 
herunder deres behov og præferencer. 
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Her fortsætter medlemmer Her fortsætter medlemmer
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Udvalgte nøgleprojekter 
 

Her kan videre(udviklingen) af udvalgte 

nøgleprojekter beskrives, som enten: 

- ikke hører naturligt ind under de fem 

indsatsområder 

- Er så tværgående, at de bidrager til at 

løfte flere indsatsområder 

- Der er behov for at beskrive projektet i 

sin egen ret. Dvs. at indgangsvinklen 

ikke er hvordan projektet bidrager et 

indsatsområde. 

Eksempler: 

- Fredninger 

- Naturpleje 

- Affaldsindsamlingen 

- Etc. 

Her fortsætter nøgleprojekter
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Her fortsætter nøgleprojekter Her fortsætter nøgleprojekter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


