
Arrangementsskema – studerende
Udfyldes Alle felter skal udfyldes før, din ansøgning kan blive behandlet Eksempel Vejledning

Kontaktperson Medlemsnr.
 
Navn

E-mail

Tlf.

12345678

Christian Christensen

christian@christensen.dk

22334455

Det er vigtigt at have præcise kontaktinformationer, så vi kan 
komme i kontakt med dig, hvis der er noget, der skal afklares. 

Titel Titel – maks. 40 anslag

Styr din personlige kommunikation
Catchy og sigende titel, der vækker nysgerrighed og gør det 
nemt at afkode, hvad arrangementet handler om.

Underoverskrift Underoverskrift – maks. 80 anslag

Lær at trænge igennem med dine budskaber
Ud fra titlen på arrangementet skal underoverskriften uddybe 
og præsicere hvad arrangmentet går ud på.

Dato og  
tidspunkt

Dato: [DD.]                   [MM.]                                 [ÅÅÅÅ]

Tidspunkt: [start]                     [slut] 

15.10.2015

17.00–20.15

Husk altid sluttidspunkt.

Antal deltagere Forventet antal deltagere            min.                        maks. 
Bemærkninger

30-45 Dit deltagerantal skal være et bud ud fra din ambition og din 
viden om, hvad lokalet kan klare.

Sted  
Adresse for  
arrangementet

Navn/institution

Adresse

Postnr. / By

Evt. lokale

Evt. kørselsvejledning/praktiske informationer mv.

Aarhus Universitet

Nordre Ringgade 1

8000 Aarhus C

Richard Mortensen Stuen

Der er indgang fra Fredrik Nielsens Vej, hvor du også 
kan parkere. Her er dog ofte fyldt op, så et godt alter-
nativ er Tåsingevej, der ligger lidt længere oppe af 
Langelandsgade. 
Se mere her https://goo.gl/maps/HciRv 

Skriv specifikt lokale (nr. eller navn).

Skriv lidt om kørselsanvisninger og parkeringsforhold, hvis du 
ved, at det er svært at finde frem.

Referencenr.

Udfyldes af sekretariatet

mailto:christian@christensen.dk
https://goo.gl/maps/HciRv
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Tilmeldingsfrist Antal dage forinden afholdelse 2 Djøf modtager tilmeldingerne til arrangementet. Som udgangs-

punkt er tilmeldingfristen 2 dage forinden, hvis andet anfør da her.

Målgruppe

Er arrangementet åbent for ikke-medlemmer?              Ja              Nej

Alle jura studerende i hovedstadsområdet Målgruppen kan være segmenteret på geografi, studieretning, 
på uddannelsesniveau.

Bemærk: Arrangementer til Djøf-medlemmer prioriteres.

Anfør om arrangementet er åbent for ikke-medlemmer.

Budgetudgifter Samlet budget samt budget pr. deltager

Forplejning: 2000,-
Oplægsholder vingave: 400,-
Transport: 1000,-
Mødeforplejning: 400,-
Total: 3800,-
Pris per. deltager: 3800/30= 126,67,-  
(Eksemplet er på 30 deltagere)

Arrangmenter med en stykpris på under 150 kr. pr. deltager 
prioriteres. 

Ansøgning  
til puljen 

Angiv hvilket beløb du vil søge puljen om

3800,-
Alt efter hvor meget du har talt med din lokale netværkspilot 
om. Det kan være du får dækket nogle af dine omkostninger fra 
et andet sted og derfor har brug for et mindre beløb end hvad 
hele arrangementet koster.

Beskriv din idé Hvad vil du lave og hvordan passer din idé med Djøfs temaer?

Jeg synes personlig kommunikation er et vigtig element 
når man arbejder i grupper på studiet og i arbejdslivet.
Min idé passer godt ind i Djøfs tema omkring karriere, 
da mit arrangement forbereder deltageren til at kunne 
præstere med kolleger på en kommende arbejdsplads.

Fortæl om din idé. Vi vil gerne vide hvordan du ser Djøf som 
fagforening passer ind i dit arrangement. Vores temaer er Poli-
tik, karriere, trends og omsætning af teori til praksis. 

Læs mere om Djøfs temaer her

Kort tekst 
Indledning

Tekst til djoef.dk – maks. 300 anslag

Lær om, hvordan du gennem intentionel personlig 
kommunikation kan trænge bedre igennem med dine 
budskaber og få folk til at tænde på det, du brænder for.
Du vil få lejlighed til at vende spejlet mod dig selv og 
få større forståelse for, hvordan din måde at kommuni-
kere på påvirker dine omgivelser og dit arbejdsliv

Den indledende tekst, når man kommer ind på hjemmesiden. 
>   Skriv kort hvad medlemmet får ud af arrangementet.
>   Denne tekst er meget vigtig, for fanger du ikke læserens  

interesse her, er løbet kørt. 

Erfaringen viser, at det er her, arrangementet skal sælges og 
deltagerne fanges.

https://www.djoef.dk/studerende/bliv-aktiv-i-dj-oe-f-studerende/s-aa-dan-s-oe-ger-du-penge-til-din-ide/principper-og-temaer.aspx
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Lang tekst  
Indhold

Tekst til djoef.dk – 800-1200 anslag

Niels Nielsens provokerende budskab er, at organisa-
tioner og individer er chokerende ubevidste om deres 
fremtræden og budskaber.

Til dette arrangement får du indblik i, hvor bredt 
kommunikation spænder og stille skarpt på, hvordan 
du selv kommunikerer bevidst og ubevidst via dit 
håndtryk, din påklædning, dine emails, dit kropssprog, 
din mødeledelse etc. Bygger du bro eller skaber du 
afstand? Får du folk med dig eller mod dig? 

Gennem enkle indsigter og værktøjer bliver du inspi-
reret til, hvordan du kan ejerskab for din personlige 
kommunikation. 

Niels Nielsen giver dig turen rundt i forståelse og 
misforståelse, i kropssprog og sproglig flertydighed og 
sætter det ind i en professionel sammenhæng. 
Mange tænker på kommunikation som noget man gør 
eller ikke gør. Som man kan tænde og slukke for. Men 
faktisk kommunikerer vi hele tiden – og ofte på måder 
vi slet ikke er klar over. Det er underholdende og ikke 
mindst overraskende – især når spejlet bliver vendt 
mod dig selv. For hvordan kommunikerer du, når du 
ikke kommunikerer?

Der vil være øvelser og networking undervejs.
I pausen serveres en let anretning

Hovedteksten på hjemmesiden

Du skal besvare følgende spørgsmål i en sammenhængende 
tekst. 

>  Hvad handler arrangementet om? 
>  Hvad får man ud af at deltage?
>   Hvad er foredragsholders/debattørers/virksomheds  

standpunkt/budskab/misson?
>   Hvad er baggrunden for arrangementet?  

(fx en samfundsmæssig trend, en central diskussion i  
ledelse, en aktuel debat, et virksomhedsresultat)

Vigtige overvejelser, der skal på plads for at lave og beskrive 
et godt arrangement. Afklar disse spørgsmål i samarbejde med 
foredragsholder. 

>  Hvad er arrangementets formål? 
>  Hvad er relevansen for djøferne?
>   Hvad er formen på arrangementet?  

(fx foredrag, debat, workshop)

Tekst til  
nyhedsmail

 Overskrift – maks. 45 anslag

Tekst – maks. 140 anslag

Effektiv kommunikation og personlig ledelse 

Giv dit budskab et personligt udtryk. Skab balance 
mellem form og indhold, og levér budskabet med  
naturlig autoritet og gennemslagskraft.

Vi har mulighed for at synliggøre dit/jeres arrangement i vores 
nyhedsmail. Derfor har vi brug for en kort tekst som fortæller 
lidt om arrangementet.



Arrangementsskema – studerende
Program Program

17.00 Velkomst
17.15 Vi kommunikerer altid, også når vi tier stille
17.30  Hvordan bliver jeg bevidst om min kommunika-

tion?
18.00 Netværkspause med sandwich
18.30  Øvelse: Kommunikationsbarometret 

Har jeg styr på min personlige kommunikation?
19.00  Tag ejerskab! Kommuniker med intention  

– værktøjer og strategier
19.45 Spørgsmål og dialog
20.15 Arrangementet slutter

Det er vigtigt at have et færdigt program til arrangementet, da vi 
ved, at folk er langt mere tilbøjelige til at melde sig til et arran-
gement, hvor de kender indhold og forløb. 

Programmet kan ændres undervejs efter behov.

Deltagerudbytte Hvilket udbytte skal deltagerne gå hjem med?

Deltageren skal gå fra arrangementet med en bedre for-
ståelse for hendes egen personlige kommunikation og 
have fået to værktøjer til at kunne kommunikere med. 
Derudover skal hun gerne have haft mulighed for at 
møde andre mennesker og have fået en god oplevelse.

Et par ord på hvad man som deltager skal have fået ud af at 
deltage på arrangementet.

Synlighed Hvordan vil du synliggøre Djøf – før, under og efter arrangementet?

Før: Vi laver 2 facebookopdateringer inden arrange-
mentet hvor Djøf nævnes
Under: Vi får en konsulent fra Djøf ud og taler om  
personlig kommunikation
Efter: Vi laver en lille video fra dagen hvor vi synliggør 
Djøf og poster den på facebook efterfølgende

Der er forskellige måder hvorpå du kan synliggøre Djøf i forbin-
delse med dit arrangement. Det kan være ved at få en konsulent 
fra Djøf ud at holde oplæg, din lokale netværkspilot eller I som 
gruppe selv holder oplæg om aktivisme i Djøf.

Materiale: Det forventes at Djøfs logo fremgår på alt materiale.
Fysisk som på web og sociale medier

Markedsføring Hvordan vil du markedsføre arrangementet – før, under og efter?

Før: vi vil poste på facebook og dele kaffe og flyers ud
Under: vi vil tage billeder og poste på facebook og 
instagram samt tweete under arrangementet
Efter: poste album af billeder fra dagen og klippet vi-
deo på facebook og instagram

Anfør hvordan du vi få gjort mulige deltagere opmærksomme 
på dit arrangement og hvilke kanaler der når målgruppen.

Brug #aktivtstudieliv og @djoefstuderende

> Ved at søge aktivitetspuljen bliver du en del af vores aktive fællesskab i Djøf Studerende og har muligheden for at blive nomineret til Djøfs arrangementspris.
> Vi skal modtage din ansøgning 5 uger inden afholdelse af arrangementet.
> Din afrapportering af arrangementet skal være os i hænde senest 14 dage efter afholdelsen af dit arrangement.
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