
 

 
 
Strategiaftale 2022-2025: [KFUMs Idrætsforbund] 
Spor 3 – [Åbent Dagtilbud] 
 

Overordnet målsætning - beskrivelse af ønsket effekt (Kvalitativ beskrivelse) 

 
Vi ønsker at forandre børnekulturen på idrætsområdet gennem et fornyende samarbejde, hvor foreninger motiveres og hjælpes til at åbne op for 3 - 6 årige og deres forældre.  

Vi ønsker at der skabes ideelle rammer så børn kan udfolde deres naturlige, aktive adfærd i idrætsforeningen, og vi vil benytte ”Det åbne Dagtilbud” som en platform til at skabe 

interesse for foreningsidrætten, og som inspiration til børnehaven. Ambitionen er at skabe tilknytning til foreningsidrætten så der skabes nye idrætsfællesskaber med udspring i 

Åbent Dagtilbud-indsatsen. 

 

 

Resultatmål (Kvantitative mål) 
 

 2022 2023 2024 2025 

Resultatmål 1 
 
Opstartsmål: 
Samarbejde med 3-4 
kommuner. Der er lavet Åbent 
Dagtilbud-forløb i 30 
børnehaver brutto.  

 
 
Vi indgår aftale med 1 
kommune, hvor vi opstarter 
forløb med 6 børnehaver 
 

 
 
Vi indgår aftale med 1 
kommune, hvor vi opstarter 
forløb med 8 børnehaver.  
 

 
 
Vi indgår aftale med 1 
kommune, hvor vi samarbejder 
med 8 børnehaver. Vi bruger 
erfaringen fra evaluering og 
genbesøg til at justere opstart, 
kontakt og kommuneaftale. 

 
 
Vi indgår aftale med 1 kommune, 
hvor vi samarbejder med 8 
børnehaver. Vi bruger erfaringen fra 
evaluering og genbesøg til at justere 
opstart, kontakt og kommuneaftale. 
 
 
 

Resultatmål 2 
 
Forankringsmål: 
Åbent dagtilbud samarbejdet 
mellem børnehaver og 
foreninger er forankret i 10 af 

 
 
 

 
 
Som en del af aftalen med 
kommunen er det beskrevet 
hvordan de har til hensigt at 
videreføre aktiviteterne. Vi 

 
 
Som en del af aftalen med 
kommunen er det beskrevet 
hvordan vi har til hensigt at 
videreføre aktiviteterne. Vi 

 
 
Som en del af aftalen med 
kommunen er det beskrevet hvordan 
vi har til hensigt at videreføre 
aktiviteterne. Vi genbesøger 



 

de samarbejdende 
børnehaver/foreninger. 
 
og ... 
 
Vi rekrutterer 15 bevægelses-
katalysatorer 

genbesøger kommunen og 
målet er at samarbejdet kører 
videre i 3 
børnehaver/foreninger. 

 
Vi genbesøger de medvirkende 
foreninger, hvor vi rekrutterer i 
alt 5 bevægelses-katalysatorer. 

genbesøger kommunen og 
målet er at samarbejdet kører 
videre i 3 
børnehaver/foreninger. 

 
Vi genbesøger de medvirkende 
foreninger, hvor vi rekrutterer i 
alt 5 bevægelses- katalysatorer. 

kommunen og målet er at 
samarbejdet kører videre i 4 
børnehaver/foreninger. 

 
 
Vi genbesøger de medvirkende 
foreninger, hvor vi rekrutterer i alt 5 
bevægelses- katalysatorer 
 

Beskriv hvordan I helt konkret måler på jeres resultatmål:   
 
Resultatmål 1: 
Vi præsenterer kommunerne for en færdig metode, som vi ønsker at omsætte i deres børnehaver. På den baggrund laver vi en forhandling om antal børnehaver, økonomi, 
varighed, parternes forpligtelse etc. Aftalerne kan tælles og danner grundlag for resultatmålet. Vi registrerer hvor mange børnehaver vi lykkedes med at afvikle Åbent Dagtilbud 
med. Børnehaven tæller med, når vi har efter alle forberedelserne, har afviklet første idræts-”arrangement”. 
 
Resultatmål 2: 
I samarbejdsaftalen beskriver vi hvordan vi forestiller os at “Åbent Dagtilbud” kan forsætte efter forløbet. Vi genbesøger kontaktpersonen fra alle medvirkende foreninger 
minimum to gange (hhv. to og seks måneder efter afslutning). Vi genbesøger også kommunerne, for at samle op på eksisterende samarbejde og evaluere forløbene.  I besøgene 
samler vi erfaringerne fra forløbet, som forbundet skal bruge i den videre udvikling af programmet. Indsatsen bygger på et bredt samarbejde med både KFUMs 
medlemsforeninger og foreninger i andre specialforbund, og vi vil arbejde på at forankre indsatsen i alle miljøer der har en åbning og vilje i projektet. Vores genbesøg registreres 
af konsulenterne i en logbog, og bruges som baggrund for optælling. Under genbesøg er konkrete samarbejder mellem forening og dagtilbud på dagsordenen, og vi registrerer 
detaljer om de tiltag der kører videre. 
 
Vi rekrutterer løbende “bevægelses-katalysatorer” omkring projektet, som er agenter for videreførelse af projektet i de lokale foreninger og i samarbejde med kommune og 
institution. Forbundet lægger op til at kommunen tager ansvar for at samle tovholderne i en gruppe og bruger dem som deres forlængede arm i Åbent Dagtilbud. Der foreligger 
en mundtlig aftale med bevægelses-katalysatorerne om deres rolle og ansvar, og de står som vores kontaktpersoner på en liste som kan opgøres. 
 

 

Hovedindsatser - Beskrivelse af vejen til målene (Kvalitativ) 
 

 
- Vi vil udvikle en metode til Åbent Dagtilbud. Det er en grundmodel som vi præsenterer for kommunerne og som demonstrerer, at vi har en færdig plan for at facilitere 

samarbejde mellem foreninger og børnehaver, så det er trygt og let for kommunen at indgå som partner og medansvarlig i et samarbejde. 
- Vi vil indlede samarbejdet på kommunalt niveau (primært visionskommuner), så vi implementerer modeller for alle daginstitutioner i et område. Hver institution 

samarbejder med en af de lokale foreninger (gerne flerstrengede). Aktiviteten foregår i foreningsregi og placeres i eftermiddagstimerne, hvor forældrene på en fast 
ugedag indarbejder vanen at hente børnene i foreningen og at de er med til at dyrke idræt sammen med deres barn, inden de tager hjem.  



 

- Kommunen skal sørge for at der kan kompenseres for økonomi til foreningens frivillige, til transport, halleje og evt. nyt udstyr. KFUMs Idrætsforbund tager sig af den 
praktiske tilrettelæggelse, oplæring/instruktion, kommunikation, igangsætning og løbende vejledning.  

- I løbet af de fire år i aftalen etableres et samarbejde med tre -fire kommuner og de 3 - 6årige børn i kommunens institutioner. Vi opbygger relationer og organiserer med 
henblik på at efterlade et funktionsdygtigt samarbejde mellem den enkelte institution og forening, så aktiviteten fortsætter efter den indkørte model.  

- KFUMs Idrætsforbund samarbejder med de foreninger der er placeret i passende geografisk afstand fra institutionen, og vi samarbejder med DIF Udvikling, Team bredde 
og motion og andre specialforbund. 

- Vi vil samarbejde med forældrebestyrelser i en buttom up proces, hvor det er muligt 
- Vi vil inddrage lokalsamfundet i de involverede områder 
- Vi vil deltage i speeddating og tage direkte kontakt til de kommuner vi ønsker samarbejde med. Vores henvendelse går til dagtilbudschefen, fritidschefen, lokale 

politikere og til bevægelseskonsulenter i visionskommuner 
- Søger børnehaver til deltagelse, med hjælp fra kommunen. 

 
KFUMs Idrætsforbund ser en mulighed for en væsentlig udvidelse af sporets indsats i et eventuelt fondssamarbejde. 
 

Procesmål (Kvantitative) 
 

 Juni 2022 December 2022 Juni 2023 December 2023 

Procesmål 1 
 
Evaluering og vidensdeling 

 

 

 
 
 

 
Evaluering af den indledende 
kontakt til foreninger og 
børnehaver sammen med de 
medvirkende aktører. 
Evaluering af opstartsmodel 
(inkl. kursus). 
 
Inddrage og give feed-back af 
evaluering til de medvirkende 
specialforbund. 
 

 
Slutevaluering af forløbet med 
hver enkelt 
børnehave/forening-
samarbejde. Evaluering af 
formen og rammen. Afklaring af 
det fortsatte samarbejde. 
 
 
 

 
Meta-evaluering. Vi lægger en plan for 
den fremadrettede evalueringsmodel 
og plan for inddragelse af aktører og 
vidensdeling. 

Procesmål 2 
 
Foreningssamarbejde 
Kontakt og kompetenceløft 

 
Udvikle undervisningsmateriale 
henvendt foreningsfrivillige, 
med udgangspunkt i tankerne 
bag motorikindsatsen ´rend og 
hop`. 
 

 
Kompetenceløft af 
foreningsfrivillige.  
 
Fem timers kursus i motorik og 
alsidig bevægelse – teori og 
praksis. 
 

 
Kompetenceløft af 
foreningsfrivillige i nye 
foreninger. 
 
5 timers kursus i motorik og 
alsidig bevægelse – teori og 
praksis.  
 

 
Kompetenceløft af foreningsfrivillige. 
Fem timers kursus i motorik og alsidig 
bevægelse – teori og praksis. 
 
Genbesøge foreninger fra tidligere år 
med 2 timers kursus. 
 



 

2 timers inspirationskursus til 
opstartede foreninger 
 

Procesmål 3 
 
Etablere 3 – 4 ERFA-råd  
(ét råd pr. kommune) 

 
Oprette ét erfa-råd til den 
første kommune. Et frivilligt 
organ der samler kontakten til 
foreningerne og børnehaverne 
og følger indsatsen fra opstart 
til mål - og gerne fortsættes. 

 
Afholdes 2 erfa møder i 
netværksgruppen i første 
kommune. 
 
 

 
Oprette én styregruppe til den 
anden kommune.  
 
Delagtiggøre lokalsamfundet, 
herunder forældrerådene. 
 
 

 
Afholdes 2 erfa møder i 
netværksgruppen. 
 
Afholde 1 erfa-dag i kommune fra 1. 
projektperiode 
 
 
 
 

Procesmål 4 
  
Forældreinvolvering. 
14 arrangementer 
(“ad-hoc” arrangementer for at 
gøre dem klar til aktiv 
deltagelse) 
 

 
 
Udvikle skabeloner for 
forældreinvolvering - herunder 
også digitale løsninger. 
 

 
 
Afholdt ét forældre-
arrangement i halvdelen af de 
medvirkende børnehaver fra 
den første kommune. 
 

 
 
Afholdt minimum ét forældre-
arrangement i hver af de 
involverede børnehaver. 
 
 

 
 
Afholdt minimum ét 
forældrearrangement i hver af de 
involverede børnehaver. 
 
 

 

KAN udfyldes, men SKAL ikke. 
Udfyldes senest ultimo 2023 

Juni 2024 December 2024 Juni 2025 December 2025 

Procesmål 1     

Procesmål 2     

Procesmål 3     

Procesmål 4     

De resterende procesmål forventes udformet efter statusmødet juni 2023, hvis de ikke udfyldes nu.  


