
Bilag til Udviklingsplan: Logbog over initiativer 
Tidslinje for IMCC-Esbjerg 
21. januar 2016: Esbjerg LAUNCH-møde 1.0. afholdt i Aarhus. Fremmødte fra landsbestyrelsen 
sekretariatet, lokalbestyrelserne fra Aarhus, Odense og Aalborg samt aktivitetsgrupperne 
Førstehjælp For Folkeskoler, Bamsehospitalet og Sexekspressen.  
4. februar 2016: Esbjerg LAUNCH-møde 2.0 afholdt i Aarhus. Der opdateres ift. hvor langt de 
forskellige aktiviteter er i deres forløb med at oprette sig i Esbjerg - og afrejsen d. 22. februar 
planlægges i detaljer. Fælles kontakt til universitetsuddannelserne og de studerende igangsættes - 
samt til studenterråd i UCSYD og SDU. Afstemning af de individuelle forventninger mht. forløb og 
tidshorisont - samt tilrettelæggelse af PR og kommunikation før info-aftenen / rejsen d. 22. 
februar. 
22. februar 2016: IMCC-invasion: Til Esbjerg I bus, ca. 20 personer. Dagen forløber i to “spor”: 
-PR-storm! Vi møder op på henholdsvis UCSyd, AAU og SDU med kaffe og foldere, og gør reklame 
for IMCC, særligt for infoaftenen i Huset samme aften.  
-Infoaften i Huset: Aktiviteter og Landsbestyrelse præsenterer IMCC for fremmødte i Huset i form 
af 1) klassisk præsentations-powerpoint-format og 2) ved stande, så interesserede i eksempelvis 
Sexekspressen kunne tale med repræsenterede herfra. Her registreres mulige interesserede med 
navn og mailadresse, så de senere kunne kontaktes. Interesserede inkluderer studerende fra 
sygeplejerske-uddannelsen; jordemorder, fys- og ergo-studerende, samt studerende fra 
Folkesundhed. 
5. marts 2016: Sexekspressen afholder undervisning for nye sexperter. I alt møder 10 
esbjergensere op. Her undervises de efter Sexekspressens standardiserede interne 
undervisningsprogram samt får udleveret undervisningsguiden, og er klar til at tage ud at 
undervise som “føl” (Sexekspressens nyuddannede undervisere underviser første gang sammen 
med to erfarne undervisere - sexperter - som “føl”, før de slippes fri som sexperter) 
5. april 2016: Sexekspressen Esbjerg afholder stiftende årsmøde. Her vælges Lokal Aktivitetsleder, 
Lokal Økonomiansvarlig, PR-ansvarlige og skole-ansvarlige. 
17. april 2016: Der afholdes post-årsmøde-infoaften: medlemmer indføres i alt praktisk ved IMCC. 
Desuden er der overlevering fra ansvarsposter i Aarhus til nyvalgte ansvarsposter i Esbjerg. Disse 
foretages dog i høj grad på Google-Hangouts eller fysiske møder efter selve info-mødet. 
31. maj 2016: Bamsehospitalet Esbjerg afholder i samarbejde med Bamsehospitalet Aarhus 
Bamsehospital i Vester Nebel Børnehus. Se artikel fra Vesternebel.dk.  
12. oktober 2016: Uddannede fra Esbjerg tager med Aarhus til Bork Havn Efterskole og underviser.  
24. november 2016: Spisning med IMCC Esbjerg og lokal generalforsamling. Indvalgt lokalformand, 
økonomiansvarlig samt menigt medlem af IMCC Esbjerg. 
31. januar 2016: Sexekspressen Esbjerg underviser SELV på Jels Skole.  
 
Tidslinje for IMCC Roskilde 
19. januar 2016: Roskilde Launch-møde. 19 IMCC’ere var fremmødt til mødet, hvor en workshop blev 
afholdt, hvor målet var at frembringe ideer og strategier for hvordan IMCC bedst muligt kunne tage til 
Roskilde (RUC), og hvordan vi på bedste vis kunne få etableret en lokalafdeling. På baggrund af mødet og 
workshoppen blev en styregruppe på 7 medlemmer nedsat, som ville organisere og arbejde videre med 
etableringen af IMCC Roskilde. 
2. februar 2016:  afholdte styregruppen første møde, hvor det bl.a. blev diskuteret, hvilke 
kommunikationskanaler vi kunne bruge for at nå bedst muligt ud til RUC’erne. Målet var i første omgang at 
lave en samlet kommunikationsstrategi for at promovere en eventuel informationsdag på RUC. 

http://vesternebel.dk/nyheder/vis/news/tirsdag-den-31-maj-besoegte-bamsehospitalet-vester-nebel-boernehus/?tx_news_pi1%5bcontroller%5d=News&tx_news_pi1%5baction%5d=detail&cHash=8c01c1f6195563e20fd9149181fc13c8


4. februar 2016: kontaktes University College Sjælland Campus Roskilde, da Campus Roskilde ligger klods 
op af RUC, tænkte vi, at det ville være oplagt, at kunne tage derover, næste gang vi ville besøge RUC. Vi fik 
dog aldrig svar på en eneste henvendelse, hverken ved telefonisk eller mail henvendelse. 
8. februar 2016: tog repræsentanter fra Landsbestyrelsen 2016 ud på RUC, hvor vi næsten uden varsel 
havde fået lov til at præsentere IMCC i begyndelsen af en forelæsning, for en gruppe studerende på 
uddannelsen Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier.  
10. februar 2016: afholdte styregruppen endnu et møde, hvor to RUC-studerende var til stede, da de viste 
interesse, efter besøget d. 8 februar. Det stod hurtigt klart, at de to RUC’ere havde stor interesse i IMCC. 
Sidenhen har det vist sig, at den ene er blevet medlem i IMCC’s lokalafdeling i København, da hun bor i 
København. Den anden RUC’er besluttede sig senere for ikke at involvere sig i IMCC, da han havde travlt 
med andre projekter. På dette styregruppemøde blev ellers aftalt videre plan, og noget af det udarbejdede 
kommunikationsmateriale blev debatteret. 
Freja Strand Oszadlik blev ansat som praktikant i forårssemestret, hvor hun næsten udelukkende brugte sin 
tid på arbejdet med IMCC Roskilde. Hun var selv tidligere studerende på RUC, hvorfor dette virkede oplagt. 
Hun fik bl.a. talt med flere vigtige aktører fra RUC - herunder studenterrådsmedlemmer, andre foreninger, 
som forsøger at etablere lokalfdeling på RUC. Samt at hun blev styregruppens primære kontakt på 
sekretariatet, hvorom Freja ligeledes stod for meget af det praktiske arbejde. 
10. marts 2016: afholdte styregruppen endnu et møde, hvor en infodag på RUC den 14. april blev 
arrangeret. Det blev på mødet aftalt, at vi skulle lægge meget energi i promoveringen af denne infodag, 
hvilket vi besluttede at gøre ved at give gratis kaffe og foldere og flyers ud ved Trekroner station ved RUC 
om morgenen på flere dage op til infomødet. 
1., 11. og 14. april 2016: stod en gruppe IMCC’ere ved Trekroner station og uddelte kaffe og foldere og 
flyers til RUC’erne, som kom med morgentoget. Formålet var at promovere den planlagte informationsdag 
den 14. april. Ligeledes blev der reklameret mv. på RUC med plakater mm. for IMCC og de muligheder man 
som frivillig har i foreningen, samt at promovere infodagen. 
14. april 2016:  afholdte et bredt udvalg af IMCC medlemmer fra vidt forskellige aktiviteter infodag på RUC 
to gange i løbet af dagen for at gøre så tilgængeligt som muligt for de studerende. Opsummerende for 
informationsmøderne var, at mange RUC’ere og rusvejledere, studenterrådsrepræsentanter mv. har stor 
interesse i IMCC. Folkene som engagerer sig i studielivet på RUC var igennem hele foråret yderst 
interesseret i at få IMCC Roskilde etableret på RUC for at støtte op om studielivet på universitetet. Flere 
RUC’ere indmeldte sig også ind i IMCC, men vi lærte en vigtig lektie, netop den at RUC’ere hovedsageligt 
bor i København, og ønsker ikke at bruge mere tid end højst nødvendigt i Roskilde eller på RUC. 
1. september 2016: var IMCC igen på RUC, denne gang for at følge op og dele flyers ud på samtlige 
fakulteter. 
9. februar 2017: IMCC til stede med tre personer på RUC’s karrieremesse (med en stand midt imellem Novo 
Nordisk og Microsoft). Stor interesse blandt RUC-studerende og ca. 20 emails på potentielle medlemmer 
blev indsamlet. 
 
Tidslinje for IMCC Næstved 
7. juli 2016: Opstartsmøde i København om initiativer rettet mod Næstved. 
August-September 2016: Gentagne forsøg på at skabe kontakt med relevante kontaktpersoner på UCSJ-CN 
2. oktober 2016: Kronik publiceret i ”Kommunen”, forfattet af IMCC’s formand Sarah Chehri om 
udofrdringerne ved at udføre frivilligt arbejde for studerende uden for de store universitetsbyer(kronikken 
kan læses her) 
5 december 2016 drager 15 IMCC’ere fra Bamsehospitalet, Landsbestyrelsen, FFF, KBH Lokalbestyrelse og 
IMCC Uland til UCSJ-CN, for at repræsentere IMCC til dette arrangement. Arrangementet er dog ikke særlig 
vellykket da der er eksamensperiode og der derfor kun 5-8 studerende fra UCSJ-CN der dukker op. 
Januar-februar 2017: Fortsatte bestræbelser for at skabe nye kontakter til UCSJ-CN. 
1.marts 2017: En IMCC delegation tager til UCSJ-CN for at møde studerende. 
 

https://kommunen.dk/kronik/glemt/

