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JANUAR 2022 

MÅLPROGRAM 
 

Hovedbestyrelsen indstiller forslag til 
MÅLPROGRAM fra 2022 - 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Det fælles ”VI” - Alle bidrager, øver sig og 
bliver klogere i fællesskabet i DUI-LEG og VIRKE 
I DUI-LEG og VIRKE prioriterer vi alle at sikre 
organisationens sammenhængskraft. Det gør vi 
først og fremmest ved, at alle har ansvar for at 
formidle vores historie og DNA i de 
sammenhænge, hvor det giver mening for både 
nuværende og nye medlemmer. 

Vores kernefortælling kender vi, eller er 
nysgerrig på, at lære og kende og vi er stolte 
over, at give den videre til vores børn og unge, 
nye medlemmer og ansatte og 
samarbejdspartnere uden for organisationen.  

Vi ved, at vi alle kan bidrage, at det er ok at 
være nysgerrig, at øve sig, blive klogere og vi 
respekterer, at alle ikke ved alt.  

Vi glædes ved og prioriterer møder for gensidig 
inspiration og sociale fællesskaber på kryds og 
tværs af landet mellem afdelinger, LBU, LUU, 
Landsforbundet og Forbundskontoret.    

 

 

 

 

 

 

 

2. Børn og unges engagement og bidrag er 
vigtigt i vores fællesskab i DUI-LEG og VIRKE   
I DUI-LEG og VIRKE er børn og unges 
engagement og bidrag vigtigt. Vi ønsker, at børn 
og unge i højere grad skal engageres i 
aktiviteter, bidrage med ideer, holdninger og 
aktuelle børne- og ungetemaer.  

Vi viser børn og unge tillid ved at lytte til dem 
med udgangspunkt i deres sociale, kulturelle, 
uddannelsesmæssige og politiske holdninger.  

Børn og unges bidrag giver gode muligheder for 
at afprøve nye deltagelsesformer for aktiviteter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. I DUI-LEG og VIRKE arbejder vi målrettet med 
fundraising og partnerskaber  
Vores ambition er, at DUI-LEG og VIRKE er en 
vigtig og troværdig samarbejdspartner.     

Vi prioriterer at finde nye samarbejder og 
partnerskaber både lokalt og nationalt, som vi 
både deler formål og værdier med. Formålet er, 
at vi i fællesskab med dem kan arbejde sammen 
om gode aktiviteter og udviklingsprojekter for 
vores medlemmer.  

Vi øver os og bliver klogere i nye samarbejder og 
har en glæde ved at udarbejde ansøgninger og 
finde sponsorater. 
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Forslag til plan og mandat til det 
videre arbejde 
 
På Landsmødet 2022 
Forslaget præsenteres på LM 2022 
 
Landsmødet drøfter de 3 bud på en workshop 
og kommer med konkrete initiativer og ideer til, 
hvordan man kan arbejde med målprogrammet i 
hele organisationen de næste 2 år. 
 
Det foreslås, at Landsmødet giver 
Hovedbestyrelsen mandat til at arbejde videre 
med målprogrammet 2022 - 2024.  
 
Samtidig foreslår Hovedbestyrelsen, at der 
nedsættes en arbejdsgruppe under HB med 
medlemmer fra HB, afdelingerne, LBU og LUU, 
som skal arbejde videre med initiativerne  
 
Efter Landsmødet 2022 
Bidragene fra Landsmødet og workshop samles 
sammen og HB behandler dem på det 
førstkommende HB-møde efter Landsmødet i 
oktober. Her nedsætter HB en arbejdsgruppe, 
som skal arbejde videre med bidragene og en 
handlingsplan og arbejdsgruppen skal være med 
til at sikre implementeringen i hele 
organisationen. 
 

Handlingsplanen præsenteres på et Dialogmøde 
i januar 2023. 
 
Præmisserne for arbejdet 
Arbejdsgruppen bidrager til handlingsplanen, så 
man sikrer, at det er en bred skare i DUI-LEG og 
VIRKE, som deltager. 
Gruppen mødes i efteråret 2022, og vil være en 
slags "Målprogram-ambassadør", som vil bidrage 
til både delmål, løbende evalueringer og 
fortsatte bidrag.      
 
HB er den øverste ansvarlige for 
implementeringen og har det overordnede 
ansvar for løbende opfølgning. 
 
Der afsættes midler til initiativer i budget 2023. 

 


