
Ordbog i URK: 

 

Aktivitet (Akt.): Den enkelte lektiecafe, klub eller mentorgruppe lokalt.  

 

Lokalafdeling (L.afd.): En ny lokal organisering, hvor aktiviteter kan forene sig i en 

lokalafdeling, der selv bestemmer over aktiviteternes udformning, udvikling og drift og hjælper 

hinanden på tværs (Tidligere kaldet LUR, som før havde en udelukkende faciliterende rolle). 

 

National afdeling (N.afd.): En national gruppe, som aktiviteter kan vælge at organisere sig i – 

eksempelvis Afdeling Ferielejr for ferielejre eller Afdeling UngPåLinje. En national afdeling 

faciliterer aktiviteternes udformning, udvikling og drift og sikrer at aktiviteterne hjælper 

hinanden på tværs. 

 

Styregruppe (SG): Gruppe i den tidligere organisering, der ofte stod for udvikling, udformning 

og drift af aktiviteter. Styregrupper fra den gamle organisering kan vælge, om de vil overgå til 

at være træningsgruppe, starte dialogmøder, opstarte en national afdeling eller på anden 

måde hjælpe med udviklingen af sit aktivitetsområde. 

 

Dialogmøder: Dialogmøderne skal sikre, at vi bliver langt bedre til at tale sammen på tværs 

end vi gør i dag. Både på tværs af metoder, geografi og målgruppe-fokus. Alle kan tage 

initiativ til dialogmøder, som både kan være store og små. De kan have fokus på uddannelse, 

organisationsudvikling, sparring, aktivitetsudvikling og meget mere. 

 

Velkomst: Det skal være lettere at blive en del af vores fællesskab. Det betyder, at vi skal 

fortælle om vores værdier og uddanne bedre til at gøre en forskel – allerede som en del af 

velkomsten. Velkomsten skal også indeholde en handlingserklæring, hvor man sætter et mål 

for, hvordan man allerhelst vil gøre en forskel. Velkomsten er en opgave for hele 

organisationen, og sekretariatet arbejder også på, at der skal blive så kort vej som muligt - fra 

du går ind ad døren, til du gør en forskel i URK. 

 

Landsstyrelsen (LS): URK’s bestyrelse, som består af 9 personer. Vi er der blandt andet for at 

hjælpe med at komme godt på plads i den nye organisering. Ring endelig til 3 af LS’erne - 

Martin, Søren eller Troels, hvis I har brug for hjælp undervejs i processen: 

https://www.urk.dk/landsstyrelsen 

 

Sekretariat (Sek): Sekretariatet vil forsøge at holde overblik over aktiviteters tilknytning til 

L.afd og/eller N.afd., og til SG’er og LUR’s nye organiseringsform. Kan også hjælpe med 

løbende, praktiske spørgsmål og kontakt til andre dele af organisationen. 

 

Uanset hvilken organiseringsform i vælger, skal I huske at orientere alle relevante grupper. 

Dette kan både være omkringliggende L.afd., jeres kontaktperson på sekretariatet, eller de 

nye N.afd. Sekretariatet vil på bedste vis, forsøge at holde tråd I denne overgangsfase, så hold 

dialog med jeres kontaktperson om, hvor langt I er – eller til velkommen@urk.dk, hvis I er i 

tvivl om hvem der er jeres kontaktperson.  

https://www.urk.dk/landsstyrelsen
mailto:velkommen@urk.dk

