
Fullført Planlegging av kurs Tips NOTAT

Bestem målgruppen Spesielle behov, rullestol, mer spesifisert ? 

Bestem aldersgruppen F.eks 6-9år /  10-12 /  13 +  / 18 +  

Finn egnet sted Har dere heis hvis noen er dårlige til bens? Er det 

brede nok dører til å få inn rullestol osv. 

Søke midler Norges Danseforbund/ Nif / Lokalt ++

Skaff ansvarlig trener

Skaff assistent/er

Bestem kontingent

Sett opp tidspunkt og varighet for aktiviteten. Erfaringsvis er 45 min er nok for barn.

Lag invitasjon

Sett opp påmelding Det er lurt å ha et punkt der det stå: Når du melder på 

er det fint om du sender oss noen ord om ditt barn/ 

deg osv slik at vi kan tilrettelegge best mulig. 

Fullført Markedsføring Tips NOTAT

Legg ut på nettsiden til klubben Det er stor sannsynlighet for at noen i din klubb 

kjenner noen som kan ha glede av et slikt tilbud. 

Lag Facebook arrangement Perfekt å dele her og der. Sjansen for at noen som 

kjenner noen er stor. 

Send ut invitasjonen til lokale helsestasjoner Det er ofte flere helsestasjoner. Gå innom og heng 

opp plakat, men send også e-post slik at de som 

jobber der kan informere. 

Send ut invitasjonen til skoler og barnehager 

i området

Send f.eks direkte til helsesøster eller om det er 

spesialskole/spesialavdeling send direkte til 

avdelingsleder. 

Send ut invitasjonen til lokale foreninger Ups & Downs, Handicap Forbundet, CP foreningen 

osv. De har veldig ofte lokale avdelinger og de 

anbefaler vi sterkt å kontakte. 

Send e-post eller ring til lokalavisen om 

oppstart av nyhet innen para. Kanskje du 

kan få med en trener eller en foresatt som er 

påmeldt? 

Fullført Gjennomføring Tips NOTAT

Sett opp trenerworkshop/lage opplegg og 

danser klart

Flere hoder er mer kreativt enn ett hode. Samle 

assistenter/trenere og sett opp program. 

Spør foresatte/ medlemmer om lov til å ta litt 

bilder til kommende sesong for å kunne 

markedsføre og få med flere

Da tilbudet er mindre innen para pleier de fleste å si at 

det er greit med bilder så lenge de blir godkjent av 

meldem og eller foresatte. 

Send report på brukte midler innen frist

Inkluder gruppen i avslutningene i klubben

Kontakt lokalavisa i forbindelse med 

avslutning

Evaluer aktiviteten dere har hatt Hva gikk bra, hva var utfordrende osv. 

Sjekkliste oppstart Paradans
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