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Projektbeskrivelse: 
Hensigten er at etablere en støtteforening, hvor der i fællesskab kan hentes penge, som kan bruges 

på børn og unge tilhørende Nordstrandskolen i Dragør.  

Midler og penge som Nordstrandskolen kan søge om, til specifikke formål. 

Tilflytning af børnefamilier vokser, og der vil derfor være øget pres på dette område.  

Dragør består af 14.288 indbyggerei , og har 3 skoledistrikter, som er er fordelt på de 3 folkeskoler 

Dragør Skole, Nordstrandskolen og St. Magleby Skole. 

Samlet antal elever for Dragør kommune på ca. 2.000 +/-  

Formålet: 
Støtte Dragørs børn og unge på Nordstrandskolen, så de har et godt miljø hvor fællesskab, 

sammenhold, sport beriger fritiden i et lærerigt miljø. 

Et miljø, hvor skolen, hjemmene, virksomhederne spiller en aktiv rolle. 
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Indledning 
Ønsket er at oprette en støtteforening til gavn for børn og unge på Nordstrandskolen i Dragør. 

Hensigten er at der oprettes en støtteforening, med mange udvalg. Hvert udvalg vil have sit 

specifikke område/event/opgave og kan dermed begrænse fokus og arbejdsindsats til en specifik 

periode, og formål. 

Formål med Støtteforeningen 
Støtteforeningen har flere formål, men fælles er, at det skal gavne børn og unge på Nordstrandskolen 

i Dragør. 

Eksempler på formål: 

Indsamle penge via events, fonde, etc. 
Formålet er at indsamle penge, og der hvor Støtteforeningen vil have størst fokus fra starten. 

Flere events skal opsættes i et årshjul, og defineres i detaljer. 

Samarbejde med sportsklubber og foreninger 
Flere sportsklubber i Dragør har stor succes med unge, og hvor ungdomssiden er stor og veletableret. 

Her kan det være svært at komme ind som ”ny”, og finde ud af, om sportsgrenen er noget der kan 

have interesse.  

I samarbejde med klubber, kan støtteforeningen være med til at facilitere træning og skabe kontakt, 

og øge kundskaben til klubben, og hjælpe med at få flere børn og unge i gang med sport. 

Oplysningsarbejde 
Støtteforeningen kan være med til at facilitere kontakt i forbindelse mellem skole, børn/ungdom, og 

organisationer som Kræftens Bekæmpelse, Børns Vilkår etc. 

Opbygning af Støtteforening 
Støtteforeningen skal bygges op fra bunden, og der skal etableres en bestyrelse, og derefter oprettes 

en række udvalg, som nævnt ovenfor. Hvert udvalg skal have en udvalgsformand, og herefter er det 

op til udvalget at løse opgaven. 

 

Bestyrelse 
Bestyrelsens formål er at skabe den røde tråd igennem Støtteforening og de aktiviteter der er 

udvalgene, i samarbejde med skolens ønsker og skolens røde tråd. 

Eksempel på opbygning af bestyrelsen og underliggende udvalg: 
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Årshjul 
Bestyrelsen kan oprette et årshjul, som kan synliggøre de aktiviteter der sker i løbet af året. Dette 

årshjul kan sammenkobles med skolens årshjul.  

Derudover vil det være nyttigt at vide hvilke områder hvor skolen påtænker sig, at søge midler, så 

fonde kan søges, aktiviteter kan startes og understøtte området der søges. 

Eksempel på årshjul og ideer til events: 
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Budget: 

Af de aktiviteter der er nævnt ovenfor, vil et budget se ud som følgende: 

 

Idéer Beløb 

Juletræer    10.000,00 kr.  

Foredrag      5.000,00 kr.  

Cykellygter          600,00 kr.  

Løb      2.500,00 kr.  

Abonnement    21.000,00 kr.  

OK benzin      3.000,00 kr.  

Julekalender      1.000,00 kr.  

Skrabelodder      1.000,00 kr.  

Crowdfunding  
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Til og fra kort      5.000,00 kr.  

Julelotteri    10.000,00 kr.  

Cykelsponsorløb    10.600,00 kr.  

Pengeyngel      6.000,00 kr.  

Egoistbog    10.000,00 kr.  

Bioforening  
Fond  
Amerinoen  
Loppemarked  

  

Total    85.700,00 kr.  
 

 

Event opbygning 
For hvert event vil opbygningen være at lave:  

1. Event Outline 

2. Event StoryBoard 

3. Event  

Event Outline 
Event Outline skal på meget højt plan definere formålet (ideen) mv. med eventet. 

Event Outline kan indeholde: 

a) Event navn 

b) Event Summary  

c) Leveringsmåde: 

d) Event længde 

e) Målgruppe 

f) Mål med eventet 

g) Beløb 

h) Tidspunkt for afholdelse 

i) Forberedelse start 

j) Slut tidspunkt 

k) Involverede samt antal 

Event StoryBoard 
Event storyboardet går dybere i eventet. 

Hvad skal der ske på hvilke dage i hele projektets levetid. Der kan med fordel laves en form for 

årshjul. 

Event StoryBoard kan indeholde: 

Hvornår skal forberedelse starte, hvem skal involveres, hvad forventes der af tidsforbrug, fall-back 

plan (hvis der skal aflyses), deadlines, kontaktpersoner, etc. 

I Event StoryBoard gennemtænkes hele projektet, og alt noteres. 
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Event Plan 
I Event Planen defineres der i detaljer hvad der skal ske, før, under og efter. 

 

i https://www.dingeo.dk/kommune/dragoer/ 

                                                           


