
Program
KTC faggruppekonference 2017

26. jan. 2017

10:00 - 12:00 Møde mellem KTCs bestyrelse, KL og KTCs faggruppeformænd
Drøftelse af samarbejdet mellem KL og KTCs faggrupper. 
Opfølgning på KTCs kommunikationsstrategi og faggruppernes kommunikation. 
Deltagere: KTCs bestyrelse og faggruppeformænd, Marie Louise Madsen og Troels Garde Rasmussen, KL

10:00 - 14:00 Mulighed for møder i undergrupper, udvalg og arbejdsgrupper
Undergrupper, udvalg og arbejdsgrupper har mulighed for at mødes. Er du indkaldt til møde af din faggruppeformand, skal du
krydse dette felt af i din tilmelding. For grupper der mødes, vil der være frokost kl. 12.00

12:00 - 13:00 Frokost for KTC Bestyrelse, faggruppeformænd og evt. tilstedeværende undergruppemedlemmer

13:00 - 14:00 Møde mellem KTCs bestyrelse og formænd for associerede foreninger
Mødets formål er at orientere gensidigt om aktiviteter i foreningerne og drøfte samarbejdet imellem den enkelte forening og KTC. Herunder
arbejdet i KTCs faggrupper med særligt fokus på at supplere underfaggrupper med gode fagfolk.

13:30 - 14:00 Ankomst og kaffe - for faggruppemedlemmer
Skal du ikke deltage i møder i undergrupper, eller med KTCs bestyrelse, starter konferencen for dig kl. 14:00, men du er
velkommen til at nå en kop kaffe forud for at programmet starter i plenum

14:00 - 14:15 Velkomst ved formand Søren Gais Kjeldsen
TEMA: Betydningen af KTCs faggruppearbejde og KTCs rolle. Hvad er fokuspunkter for KTC i 2017?

14:15 - 14:30 Kontorchef Marie Louise Madsen, KL
KL og samspillet med KTCs faggrupper. Årets lovprogram og KLs politiske prioriteringer.

14:30 - 14:40 Konsulent Rie Frilund Skaarhøj
Rie Frilund Skårhøj, foredragsholder, konsulent og forfatter til bøger om ledelse af frivillige. Rie er uddannet sociolog og har
ud over faglige kompetencer på frivilligområdet også mange års personlig erfaring med ledelse af frivillige i praksis.

14:40 - 15:00 To eksempler på faggruppearbejde i praksis
Repræsentanter fra to faggrupper fortæller om deres oplevelse med at indgå i bestemte faglige forløb.

15:00 - 15:30 Kaffepause



15:30 - 17:00 Rie Frilund Skaarhøj lægger op til work-shop med udgangspunkt i sin bog om frivillighed
og ledelse af frivillige.
Der vil undervejs være flere gruppedrøftelser. 
Afsluttes med kort fælles opsamling. 

17:00 - 17:10 Pause

17:10 - 18:00 Rie Frilund Skaarhøj: Hvad fremmer typisk motivation og hvilke motivationstyper findes?
Gruppedrøftelser: Hvordan finder vi frem til kompetencer og fagområder, faggruppen har brug for? 
Afsluttes med en handlingsplan for udvikling af faggruppen.
18.00: Afrunding.

18:00 - 19:00 Pause og networking

19:00 - 23:59 Middag samt efterfølgende socialt samvær.

27. jan. 2017

09:00 - 12:00 Faggrupperne mødes i 9 grupperum.
Faggrupper/ undergrupper mødes med KLs konsulenter. Mulighed for undervisning i KTC Netværk og KTC Høringsmodul (Kontakt Jesper
Hedegaard på jh@ktc.dk, 2555 2828)

12:00 - 12:15 Afrejse for faggruppemedlemmer
Der er mulighed for at få en sandwich og en vand med til hjemrejsen.

12:15 - 14:00 Status- og strategimøde mellem faggruppeformænd og KTCs bestyrelse
Frokostmøde med KTCs faggruppeformænd og KTCs bestyrelse. 
Status på faggruppernes arbejde. 

Formændene melder tilbage til KTCs bestyrelse om de vigtigste udfordringer og handlinger i 2017
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