
Samarbejde  &  Partnerskaber



Jan Vestergaard´s LOF historik

• Skoleleder LOF Mariagerfjord siden 2001

• Skoleleder LOF Rebild siden 2009

• Skoleleder LOF NORD siden 2017

• Skoleleder LOF Frederikshavn siden 2017

….dækker 6 af de 9 Nordjyske kommuner

+ Sidder i LOFs landsstyrelse og forretningsudvalg 



Samarbejde & Partnerskaber

Basis for at kunne bidrage med guldkorn er erfaringer med 

• Mariagerfjord Kommune

• Rebild kommune  

• Brønderslev kommune 

• Frederikshavn kommune 

• Hjerteforeningen (Mariagerfjord, Rebild, Aalborg, Frederikshavn) 

• Kræftens bekæmpelse (Brønderslev, Rebild, Frederikshavn)

• Diabetesforeningen (Aalborg, Frederikshavn) 

• Hjerneskadeforeningen (Aalborg, Frederikshavn, Mariagerfjord) 



Forhindringer Kommunen

Sundhedens beslutningstagere 

- Sundhedschefen 

- Mellemlederne i sundhed – dem vi møder 

- Politikkerne



Udfordringen

Sundhedschefen
- Bange for at ”binde sig” til en enkelt leverandør 

Mellemlederne
- Manglende kendskab til/respekt for at aftenskolen kan løfte 

sundhedsopgaver 

- Beskyttelse af egne arbejdspladser/medarbejdere 

Politikkerne
- Manglende kendskab på folkeoplysningen



En vej ind! ..et par eksempler

Mariagerfjord

- 10 -12 års kamp med mellemleder uden resultat

- Klædte den politisk ansvarlige for Sundhed på med det vi kan levere

- Det åbnede døren til mellemleder, der nu var klar til samarbejde

Rebild 

- Mellemleder ville kun samarbejde med Patientforeninger 

- Sundhedschefen (ny) kendte alt til aftenskolerne

- Brugte hende som løftestang, og nu var mellemleder pludselig klar til dialog



En vej ind! ..et par eksempler

Aalborg

- Samvirke som taler Aftenskolernes sag i kommunen 

- Bestyrelse hvor LOF har en plads 

- Stærkt organ da vi leverer mange timer til Aalborg

- Aalborgmodel med favorable tilskudsordninger 

- Bevæg dig for livet – aftenskolerne en del af aftalen 

- Idrætsmødet – aftenskolerne er inviteret ind i varmen

- www.aftenskole.nu udspringer af Samvirket i Aalborg

I større byer med bred forankring af aftenskoler giver det mening at få etableret 
samvirke 

http://www.aftenskole.nu/




Patientforeningerne

Kendetegn 

- Genkendt og Godkendt af alle borgere og af kommunen  

- Stor og tung organisation

- Både central og decentral beslutningstagere

- Har adgang til økonomi 

- Findes de fleste steder i Danmark



Hjerteforeningen

Servicelovens § 18 

• angiver, at kommunalbestyrelsen skal samarbejde med 

frivillige sociale organisationer og foreninger. Hensigten er 

at styrke samspillet mellem kommunerne på den ene side, 

og det frivillige sociale arbejde på den anden side. Et godt 

samarbejde vil gavne de borgere, der har brug for hjælp og 

støtte, samt styrke det forebyggende arbejde.



Hjerteforeningen
Hjertemotion – oplagt tilbud i forlængelse af endt rehab. 

…. Underskud betales af Hjerteforeningen 



Pointe og fordel ved samarbejde;

• LOF har produktet og administrationserfaringen

• Hjerteforeningen har kunderne og kan bidrage til 

økonomien

Hjerteforeningen



Andre partnerskaber
Brønderslev – LOF /Kræftens Bekæmpelse/Sundhed 

- Motion og samvær 

- 1 time med underviser (LOF)

- ½ time med social samvær (Kræftens bekæmpelse) 

- Emnerne er kræftpatienter efter endt rehab

Frederikshavn – LOF /4 patientforeninger/Sundhed  

- Motion for dig 

- 1 time med underviser (LOF)

- Emnerne kommer via både patientforeningerne og Sundhed

Aalborg – LOF /Diabetesforeningen 

- Madhold for diabetikere og dem der vil undgå diabetes

- Traditionelt madhold 

- Diabetes foreningen betaler materialer for medlemmer 

- Emnerne primært via Diabetes markedsføring



Mariagerfjord – LOF/Hjerteforeningen/Sundhed/Kultur og fritid 

VANEBRYDERNE 

- Forløb med livsstilsændring som mål – at bryde sine vaner

- 7 mødegange over 3 måneder inkl. refleksionsuger 

- Indeholder motionsaktiviteter, madværksted og hjemmeopgaver

- 2018 =   19 deltagere

- 2019 = 101 deltagere til intro 

- 2019 = 108 deltagere på 6 hold 

- 2020 =   31 deltagere 

…. Corona stoppede ambitionerne 

Kommunen bidrager med økonomi til nedbringelse af deltagerbetalingen.

Andre partnerskaber



Rebild – LOF/Sundhed/Patientforeninger

Motion og samvær via Brobygning og formel samarbejdsaftale

Formål

At skabe et samarbejde mellem Rebild Kommune, patientforeninger og 

oplysningsforbundet LOF som giver gode betingelser for en succesfuld 

brobygning fra sundhedsforløb i kommunen til fysisk aktivitet målrettet 

målgruppens behov.

Herunder at udbyde et træningstilbud til en pris, som for de fleste vil være 

overkommelig og som er tilpasset og målrettet borgere, som har indgået i 

et rehabiliteringsforløb. Træningstilbuddet skal have fokus på aktiviteter, 

der understøtter fællesskab og netværksdannelse og som fremmer 

engagement og motivation til at leve det sunde, det aktive og det gode liv.

Pårørende er også velkommen som deltagere.

Andre partnerskaber



Rebild – LOF/Sundhed/Patientforeninger

- 2 ”Spor” på samme forløb

- Spor 1 er for borgere der kommer fra rehab forløb

- Deltager til nedsat betaling finansieret af kommunen

- Spor 2 er for alle borgere mod normal deltagerbetaling

- Patientforening er tovholder på holdet og ansvarlig for social samvær

- Pris 8 mødegang/10 deltagere = kr. 400,00 /kr. 200,00 

- Markedsføring via Sundhed, Patientforeninger og LOF

Andre partnerskaber



OPSAMLING

✓ Aktiv deltagelse omkring velfærdsopgaver

✓ Bærende princip; Samarbejde /Samskabelse

✓ Nye former for aktiviteter i aftenskolen 

✓ Nye målgrupper vi ellers ikke har fat i 

✓ Bredere markedsføring



OPSAMLING

✓ Flere økonomiske ressourcer 

✓ Kontakt til nye undervisere

✓ Adgang til nye lokaler 

✓ Bæredygtige og langsigtede indsatser 

✓ Lokal synlighed via samarbejdspartnerne 



OPSAMLING

DET TAGER TID ……

…… MEN DET LØNNER SIG !



?

…og hvad er så Jeres erfaringer

Samarbejde


