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Ansøgningsskema  

– Større kapacitetsudviklingsinitiativer 

Bilag 1: Ansøgerforpligtelse & stamdata (rev.06.2015) 

 
 

1. Ansøgerforpligtelse 
 

Dette skema udfyldes af de ansøgende organisationer til større kapacitetsudviklingsinitia-
tiver og indsendes som bilag til ansøgningen. 

Hver af de ansøgende organisationer udfylder et skema i et kortfattet og præcist sprog – 
eventuelt med brug af punktform. Skemaet må i udfyldt form ikke overskride 2 sider eksklu-
siv stamdataformatet sidst i dokumentet.  

 

1. Initiatives navn   ’Build Capacity Smarter’ 

2. Deltagende organisations navn Folkekirkens Nødhjælp (FKN) 

3. Navn på personaleansvarlig Simon Skårhøj 

 

 

1. Det identificerede kapacitetsudviklingsproblem/udfordring 

1.1 Beskriv kort det identificerede problem/udfordring som I forventer at jeres deltagel-
se i kapacitetsudviklingsinitiativet vil medvirke til at afhjælpe. 
FKN søger med deltagelse i dette initiativ at øge kvaliteten af vores blended læringsforløb og opbyg-
ge mere viden, færdigheder og konkrete redskaber til at udvikle en evidensbaseret tilgang til læring. 
FKN har arbejdet med digital læring igennem en årrække og mange medarbejder i FKN anvender 
digital læring. Der er blandt medarbejdere, som arbejder med træning, en større og større efter-
spørgsel efter at vide mere om hvilke analoge og digitale læringsmetoder, som virker hvornår. Her-
udover er vi gået i gang med at igangsætte forskellige læringsnetværk, men vi oplever det udfor-
drende ift. hvordan de kan etableres så de bliver dynamiske, bæredygtige og givende for dem som er 
i netværket. Ligeledes er viden omkring læring, og i særlig grad hvordan man anvender digital læ-
ring, forholdsvis centreret i Learning Lab, og det ville gavne FKN hvis læringsmetoderne bliver end-
nu mere kvalificerede og udbredte i organisationen.  
 

1.2 Hvad er konsekvensen af dette problem/denne udfordring for jeres arbejde? 
Vi har oplevet flere situationer, hvor vi ikke ser den effekt af et læringsforløb som vi havde forventet. 
Konsekvensen bliver at ressourcer spildes og et kapacitetsudviklingsinitiativ ikke medfører den til-
tænkte forbedring. Herudover er diskussioner om læring og kapacitetsopbygning ofte mere baseret 
på subjektive meninger og præferencer end på evidens-baseret viden.  
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2. Forventet kapacitetsudvikling 

2.1 Hvilken forandring forventer I, initiativet vil bidrage til hos deltagere fra jeres  
organisation? 
FKN forventer at dette initiativ vil hjælpe til at opkvalificere medarbejdernes viden om og motivation 
for at arbejde kvalificeret med digital læring og se læring mere som en proces fremfor enkelte begi-
venheder (workshops, seminarer, kurser). I særlig grad forventes det at blive skarpere på at designe 
mere effektfulde læringsforløb og være bedre i stand til at måle effekten af læringsinitiativer.  

 
2.2 Hvilken forandring forventer I, deltagelsen vil bidrage til i jeres organisation?  

 
Initiativet vil bidrage til at kapacitetsopbygge medarbejdere, både de som arbejder direkte med læ-
ring og kapacitetsopbygning men også andre typer medarbejdere. Det forventes at initiativet bidra-
ger til at skabe større fokus på effekten af digital læring. Dette vil betyde at vi kan forbedre vores ak-
tiviteter i syd og samtidig også forbedre vores rapporter til donorer. Samtidig sikre viden fra projek-
tet organisatorisk i Learning Lab.  
 

2.3 Hvilke konkrete outputs forventer I, initiativet bidrager med til forandringen i jeres 
organisation? 
Konkrete outputs forventes at være værktøjer til at kvalificere vores læringsdesigns didaktisk og til at 
måle effekten af læring. Allerede planlagte læringsforløb vil blive videreudviklet, FKN Learning Lab 
vil drage nytte af at deltage i et bredere community of practice indenfor læring, outputs (one-pagers, 
små videoer etc.) fra seminarrække omkring læringsteori vil være tilgængelige efter projektets af-
slutning. 

 
2.4 Hvilke resultater forventer I på længere sigt initiativet får for arbejdet med partnere i 

det Globale Syd? 
 Initiativet vil bidrage til at FKN er i bedre stand til at designe læringsforløb, som er med til at opbygge 

vores lokale partneres kapacitet i det Globale Syd. Det er en del af Learning Labs opgaver i 2018 at 
kapacitetsopbygge vores lokale partnere med brug af analoge og digitale læringsaktiviteter. 
 

 
3. Organisatorisk opfølgning 

3.1 Hvem deltager fra jeres organisation? (navn samt position/rolle) 
 

 Simon Skårhøj team leder Learning Lab, Kristine Vadskær Learning Advisor/project lead, Christof-
fer Bengt, Technology lead. Andre medarbejder fra Learning Lab inddrages ligeledes undervejs i 
projektet og forventes også at deltage i seminarer og udvikling af læringsforløb. Tematiske rådgi-
vere og landekontorer (evt. lokale partnere) vil også blive involveret i action learning forløbet, som 
vil tage udgangspunkt i læringsforløb som rådgiverne allerede er ansvarlige for.   

 
3.2 Hvad er organisationens planer for løbende opfølgning og forankring samt efterføl-

gende opsamling på kapacitetsudviklingsinitiativet for at sikre, at initiativet bidra-
ger til den ønskede forandring? 
 

 Læring og digital læring er et prioritetsområde for FKN, og derfor er der opbakning fra ledelsens 
side til at deltage og tage lead på dette initiativ. Initiativet er forankret i Learning Lab som aktivt vil 
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anvende den læring og erfaring der udspringer af initiativet direkte i design af fremtidige lærings-
forløb, brugen af social læring, evidens- og effektmåling.   

 
3.3 Hvem vil være ansvarlig for denne opfølgning? 

 
 Simon Skårhøj, teamleder i Learning Lab er ansvarlig for opfølgning.  

 
 
 
 
 
Den personaleansvarliges underskrift …………………………………….. dato………….. 
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2. Stamdata (max 5 linjer pr. punkt) 
 
De nedenstående stamdata har til formål at give bevillingssystemet basisinformation om de 
ansøgende organisationer. 
 
1 Organisationstype 

 
Civilsamfundsorganisation (nødhjælp og udvikling) / NGO 

 
 
2 Organisationens historie og formål 

 
Folkekirkens Nødhjælp blev oprettet i 1922 og har sine rødder i den danske folkekirke, men arbej-
der der, hvor nøden er størst, uden hensyn til religion, køn, race eller politisk overbevisning. Vores 
formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. FKN arbejder med tre overordnede 
mål; redde liv, opbygge lokalsamfund og bekæmpe ekstrem ulighed.  

 
3 Geografisk dækning i det Globale Syd (samarbejdslande) 

 
FKN arbejder i en lang række lande i Afrika, Sydøstasien og Mellemøsten med nødhjælp og udvikling. 
FKN er en del af ACT Alliance med 145 medlemmer fra hele verden, særligt fra det Globale Syd. Det 
betyder at FKN også gør en indsats i de lande som ikke er fokuslande og hvor FKN har direkte tilste-
deværelse.     

 
4 Målsætning –vision og strategi for arbejdet i det Globale Syd 

 
Folkekirkens Nødhjælps formål er at styrke verdens fattigste i kampen for et værdigt liv. Det sker ud 
fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes rettigheder og alle menneskers lige 
værd. Folkekirkens Nødhjælp udfører nødhjælps- og udviklingsarbejde i tæt samarbejde med kirke-
lige og andre trosbaserede og sekulære samarbejdspartnere. Det indebærer, at Folkekirkens Nød-
hjælp engagerer folkelige og politiske kræfter og påvirker beslutningstagere for at forbedre vilkåre-
ne for verdens fattigste. Det sker både lokalt, nationalt og globalt.  

 
5 Organisation 
  
5.1 Bestyrelse og ledelse 

 
 Folkekirkens Nødhjælps øverste myndighed er Rådet, som er ansvarlig for at træffe principielle og 

overordnede beslutninger i organisationen, godkende vores regnskab samt udpege en stor del 
af vores bestyrelse. Rådet vælges af en række af mennesker, der er aktiviteter i Folkekirkens Nød-
hjælps arbejde. Folkekirkens Nødhjælps bestyrelse godkender årets aktiviteter og budget og har en 
tæt dialog med ledelsen. Bestyrelsen er involveret i ansættelse af den øverste ledelse i Folkekirkens 
Nødhjælp. Direktionen som er ansvarlig for den daglige ledelse består af Generalsekretæren, Interna-
tional Direktør, Program Direktør, Finans Direktør, Engagement Direktør.  

 
 

5.2 Antal ansatte og frivillige 
 

 I alt er der ca 685 ansatte i FKN, det inkluderer hovedkontoret, fokuslande og vores HMA (humani-
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tarian mine action) ansatte. På hovedkontoret er der 156 ansætte som er fordelt mellem internati-
onal afdeling og engagementsafdeling. I alt er der tilknyttet 25.000 frivillige årligt. Dette inkludere 
genbrugsbutikker, WeFood, ungdommen og indsamlere.  

5.3 Antal medlemmer 
 

 FKN har ca. 52.000 private personer med en betalingsaftale.  

 
5.4 Finansiel administration (personale og systemer) 

 
 FKNs National Finance Unit (NFU) er ansvarlig for den overordnede ledelse og regnskab af FKNs 

interne operationelle finansielle opgaver og rapportering. NFU fastlægger principper, politikker og 
manualer; udarbejder budgetter, regelmæssig regnskabsaflæggelse og årsrapporter og sporer ind-
gående penge fra engagementsafdelingen. NFU er i sidste ende ansvarlig for den økonomiske regn-
skabsføring og forvaltning af FKNs omkostninger, der ikke er direkte relateret til program- eller 
projektbudgetter. Program og projektbudgetter hører under International Finans Unit (IFU) der er 
hovedansvarlig for rapportering til donorer samt revision og compliance. FKN benytter projekt- og 
finanshåndteringssystemet Maconomy.  

 
 

6 Finansieringskilder (Danida, EU, privat sektor etc.) 
 
I 2016 gik 455,5 mio kr direkte til verdens fattigste.  
 
Private bidrag: 187.930.303 
Danida:               168.474.850 
EU:                       66.030.166 
Intl donorer:     157.482.686 
Øvr. indtægter: 6.481.292 
I alt:                     586.399.297 

 
  

 
 
 
 

 














