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           FRIVILLIGMODELLEN 
 

              - OM ORGANISERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE I EN FORENING 
 
 
 
 

Indledning 

Frivillige er foreningens allerstørste aktiv. Derfor er det afgørende, at foreningen giver tilsvarende 
opmærksomhed til netop dette område, hvis man vil sikre en fortsat aktiv forening uden opslidning 
af Tordenskjolds soldater.  
 
Denne vejledning giver med beskrivelse af Frivilligmodellen nogle bud på, hvordan en forening kan 
organisere foreningens frivillige hjælpere udover bestyrelsen. Vejledningen forholder sig primært til 
organiseringen. Ledelse af frivillige er et helt andet spørgsmål, som ikke behandles i denne 
vejledning. Frivilligmodellen kommer derimod med bud på, hvordan den enkelte frivillige tilmelder 
sig foreningens hjælperkorps ved at beskrive sine individuelle opgaveønsker i en hjælperprofil 
gennem et online tilmeldingsmodul.  
 
Vejledningen her indledes med betragtninger om hvilke forhold, der kan skræmme frivillige væk og 
hvilke forhold, der kan tiltrække og fastholde frivillige. Derefter forklares hvordan Frivilligmodellen 
skal virke i praksis og sidst i vejledningen beskrives, hvordan foreningen helt konkret kan oprette 
en Frivilligmodel, der passer til dem. 
 
Der er 1 bilag og link til online modulet. Find dem på www.foreninger.randers.dk Søg på 
”Frivilligmodellen”: 
 

Link til eksempel på et online tilmeldingsmodul oprettet i google: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdohX0xpSrBsP5n8G6jrmDYe4I-
GKhlIC_T1n9YCCrKtHSvyQ/viewform 
 
Bilag -eksempel på en hjælpertavle (som er det Excel ark, som onlinemodulet 
automatisk genererer til foreningens koordinator) 
https://foreninger.randers.dk/media/13316/eksempel-paa-en-hjaelpertavle.pdf 
 

 
God læselyst, held og lykke med processen – og velkommen til en forening med aktive og 
engagerede frivillige! 
 
 
Birgitte Strøbeck 
Fritidskonsulent i kultur og fritid, Randers Kommune 
Tel 8915 1076, bsp@randers.dk,  

 

http://www.foreninger.randers.dk/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdohX0xpSrBsP5n8G6jrmDYe4I-GKhlIC_T1n9YCCrKtHSvyQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdohX0xpSrBsP5n8G6jrmDYe4I-GKhlIC_T1n9YCCrKtHSvyQ/viewform
https://foreninger.randers.dk/media/13316/eksempel-paa-en-hjaelpertavle.pdf
mailto:bsp@randers.dk
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Om frivillige 

Hvad kan skræmme frivillige væk 
For at få fat i frivillige hjælpere, er det nødvendigt at forstå, hvad der måske holder dem væk. Hvad 
er det for betænkeligheder, som afholder dem fra af sig selv at tilbyde deres hjælp. Disse 
betænkeligheder er I nødt til at identificere og forholde jer til således, at betænkelighederne kan 
gøres ubegrundede.  
 
Eksempler på betænkeligheder, som kan holde en frivillig langt væk: 
Opgavens art: 

Jeg har ikke selv valgt den her opgave 
Jeg får opgaver, der keder mig 
Jeg får opgaver, der er for svære for mig 
Jeg er i tvivl om, hvornår opgaven er løst godt nok  
Jeg kan ikke se, hvorfor foreningen skal have løst den her opgave 
 

Samarbejde: 
Jeg kender ikke de andre, så jeg føler mig fremmed her  
Jeg kan ikke huske, hvad de andre hedder  
Jeg skal arbejde sammen med folk, jeg ikke bryder mig om  
Jeg skal løse opgaven på en tåbelig måde, fordi ”det plejer de at gøre”  
 

Ressourcer: 
Jeg skal stille min egen bil til rådighed 
Jeg skal stille min egen telefon til rådighed 
 

Hjælpens omfang: 
Opgaven tager længere tid, end de lovede  
Jeg ved ikke, hvor længe jeg skal udføre opgaven – er det en måned eller et år 
Jeg har kun lyst til at binde mig for en kort periode, men opgaven kører længere 
Jeg kan ikke hjælpe i en fast ugentlig rytme 
Nu spørger de mig, om jeg også vil hjælpe med andre opgaver 
Jeg får dårlig samvittighed, hvis jeg siger nej til en opgave  
Jeg gider ikke at skulle forklare, hvorfor jeg ikke kan eller vil løse denne opgave 
Når først man er kommet ind, så er ingen vej ud af det her! 
Nu har jeg knoklet og knoklet, og de andre tager hele æren 
Jeg undgår helst at blive under børnenes træning og undgår helst at tale med folk fra 
foreningen, så jeg ikke bliver shanghajet til en ny opgave. 
Jeg kommer aldrig til generalforsamlinger, for jeg vil ikke komme hjem med opgaver 
eller bestyrelsesposter 
Jeg vil egentlig gerne hjælpe, men jeg bliver ikke spurgt 
 

Organisering 
Der er ingen, der har overblikket over opgaven – det hele sejler! 
Jeg ved ikke, hvem der er kontaktperson for den her opgave 
Jeg ved ikke, hvem jeg skal ringe afbud til 
Jeg er en af de få, der giver en hånd med i det her foretagende. 
Jeg ved ikke, hvad foreningen i øvrigt laver. 

 
Når I senere er færdige med at tilpasse Frivilligmodellen til jeres forening, skal I se ovenstående 
liste igennem og tjekke, at I har elimineret hver og én af de nævnte betænkeligheder. 
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Det er naturligvis vigtigt for en forening at have frivillige, og det er prisværdigt, at en frivillig tilbyder 
sin hjælp. Desværre er det ikke altid en selvfølge, at den enkeltes kompetencer og interesser 
følges ad. Det ses derfor en sjælden gang, at en frivillig står med den forkerte opgave. Hvis det 
kan være en hindring for at nå foreningens vision, så kan foreningen tilføre vedkommende de 
nødvendige kompetencer. Er det ikke muligt, kan foreningen blive nødt til at tilbyde den frivillige 
andre opgaver eller om nødvendigt lade samarbejdet ophøre.  

 
Det er naturligvis en sidste og meget vanskelig løsning, men den kan være eneste udvej. Overvej 
meget nøje i sådan en situation, hvordan I samtidig får sagt den frivillige oprigtig stor tak for 
dennes vilje og engagement og lad en dør stå åben for et eventuel senere samarbejde i anden 
sammenhæng. 
 
 

Hvad kan tiltrække frivillige: 
Frivillige melder sig ofte, fordi de har et tilhørsforhold til foreningen eller fordi foreningen henvender 
sig til dem. Deres motivation er knyttet til flere faktorer som eksempelvis mulighed for personlig 
udvikling, indflydelse, samvær med andre eller fordi de ser det som en nødvendighed.  
 
Hvis de frivillige har den rette motivation, ligger deres engagement og arbejdsindsats lige for, - 
ganske frivilligt og uden betaling. Det ligger i ordet, at hvis de frivillige ønsker betaling for deres 
indsats, så er de ikke frivillige. Udviklingschef Esben Danielsen fra Roskilde Festival har udtrykt det 
således: ”Hvis du gør det for at få noget for det, så søg et arbejde med løn!” 
 
Foreningen må derfor arbejde målrettet på at honorere de frivilliges engagement ved at 
understøtte deres personlige motivation. Ud over førnævnte faktorer vil følgende øvrige forhold 
være væsentlige for de fleste, når foreningen skal både tiltrække og fastholde de frivillige: 
 
Personlig kontakt: En personlig henvendelse er for de fleste den stærkeste 

kommunikationsform. Ved henvendelse er en øjenkontakt, et levende 
ansigt, måske et håndtryk en konkret og direkte kontakt og er langt mere 
effektfuld end en mail eller SMS.  

 
Den personlige kontaktform medfører, at den enkelte oplever en højere 
grad af ansvarlighed overfor opgaven og det minimerer risikoen for, at 
den frivillige nedprioriterer opgaven og engagementet i øvrigt. En 
personlig kontakt bør derfor altid sættes ind ret hurtigt efter 
rekrutteringen af den nye frivillige. 

 
Anerkendelse:  Den største motiverende faktor for udførelse af frivilligt arbejde er 

anerkendelse af den frivilliges indsats. Det er i bund og grund meget 
banalt, men måske er det også derfor, vi ofte overser det.  

 
At vise anerkendelse kan bestå i ros i passende mængder samt et tak for 
hjælpen efter hver udført opgave. Men anerkendelse handler også om at 
vise, at man respekterer den enkelte ved eksempelvis at lytte til 
vedkommendes ideer og meninger samt at overholde aftaler.  
 
Foreningen skal forstå vigtigheden af og forholde sig til, at anerkendelse 
er en af de mest afgørende faktorer! 

 
 Husk også på, at den frivillige opgave nemt bliver til en sur pligt, hvis ikke 

den enkeltes forventninger eller behov opfyldes. 
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Giv arbejdet status At yde tjenester for andre er et udtryk for overskud og dermed kan det i 
nogen grad være statusgivende. Lad os med rette udnytte det, når vi 
taler om frivilligt arbejde. Og når alt komme til alt, så fortjener den 
frivillige indsats at blive synliggjort! Foreningen bør derfor arbejde med 
synliggørelse af sine frivillige. 

  
 Eksempler på synliggørelse af de frivilliges indsats: 
 

 Oprette en gruppe for de frivillige i sociale medier som 
Facebook. Kald eksempelvis gruppen ”Frivillig i X-forening”. 

 

 Giv de frivillig en arbejds t-shirt med teksten ”100% frivillig” 
eller ”100 % volunteer”. 

 

 Giv de frivillige en bagrudestreamer med teksten ”Vil du også 
være frivillig i X-forening?” 

 

 Skriv navnene på foreningens hjemmeside og på tavler ved 
stævner og arrangementer ved siden af skiltene med 
sponsornavne. ”Dagens stævne er blevet til med hjælp fra 
frivillig XXX” eller ”Dagens frivillige er: XXX, YYY og ZZZ” 

 

 Send måske også de frivillige en julehilsen. 
 

 Inddrag de frivillige i planlægningen ved at spørge dem til 
råds og lad dem derved vide, at deres erfaring er vigtig for 
kvaliteten i arrangementet.  

 

 Inviter de frivillige til et arrangement evt. brunch kun for dem. 
 

 Informer de frivillige om at de til deres egen fordel kan 
beskrive de kompetencer, de har fået gennem 
foreningsarbejdet, i et kompetenceskema. Læs mere om det 
på http://www.frivillighedskompetencer.dk/ 

 
Der er givetvis mange andre muligheder. Drøft det i jeres forening og find 
ud af, hvordan I vil honorere og give status til jeres frivillige. 

 
En fælles historie At være frivillig i en bestemt forening betyder, at man er en del af den 

fælles historie, som foreningen er et udtryk for. De fleste af os elsker at 
være en del af en fælles historie. Derfor er der brug for, at det er den 
samme historie vi fortæller. Det får vi ved at have et værdigrundlag, der 
er kendt af alle.  
 
Det skal være tydeligt, hvad det er, foreningen til stadighed arbejder hen 
imod. Ellers vil mange frivillige i foreningen arbejde i hver sin retning, 
hvilket kan opleves demotiverende og i sidste ende splitte foreningen.  

 
Foreningens vision er et udtryk for, hvad foreningen vil være kendt for.  
En vision kan formuleres som en form for slogan. Det kunne eksempelvis 
være ”I X-by idrætsforening kan alle være med” eller ”I X-by 
idrætsforening går vi efter medaljerne” eller ”X-by idrætsforening er en 

http://www.frivillighedskompetencer.dk/
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moderne forening i konstant udvikling” eller ”X-by er den økonomisk set 
stærkeste forening”.  

 
For at en vision kan implementeres i alle lag i foreningen, er det en 
forudsætning, at den ikke er et resultat af en enkeltmands værk. Der skal 
fælles – og ofte meget lange - drøftelser til for at nå til enighed om en 
fælles vision.  

 
I forlængelse af overvejelser om foreningens vision, er det også 
væsentligt, at foreningen har nogle vedtagne værdier. For at en frivillig 
skal synes om at bruge sin tid på foreningen, skal den frivillige kunne 
identificere sig med foreningen og selv kunne stå inde for dens værdier 
og holdninger.  

 
Den frivillige skal derfor vide, hvilke værdier foreningen gerne vil kendes 
på og som man med stolthed fortæller omverdenen. Er det, at foreningen 
bruger kræfter på at nurse sine frivillige? Er det at foreningen vægter 
sikkerhed frem for sportslige resultater? Er det, at der er plads til alle? Er 
det, at man sætter kvalitet over kvantitet eller er det, at forældrene 
hjælper til? 

 
Uanset hvilken vision og hvilke værdier foreningen vil kendes på, så er 
det vigtigt, at det kommunikeres ud, så alle udøvere og alle forældre og 
alle frivillige er fuldt ud bekendte med dem. Kun herudfra kan gensidige 
forventninger indfries af hhv. foreningen, dens udøvere, de respektive 
forældre og de frivillige. Betragt det som foreningens kit, der binder 
foreningen sammen. 

 
Jo stærkere en vision og profil foreningen har, jo højere engagement får 
man hos de involverede. Det skal være så tydeligt, at de frivillige siger til 
sig selv ”Det her må jeg bare være med til – det er her jeg vil gøre en 
forskel”…. det handler i sidste ende om selvrealisering. 

 
Som eksempel på et kendt værdigrundlag kan nævnes Roskilde Festival. 
Og glem alt om at de frivillige kun kommer, fordi de får en gratis billet! 
 
Hvis foreningen består af flere afdelinger med meget forskellige visioner 
og profiler, da kan det være fornuftigt at oprette en Frivilligmodel i hver 
afdeling. Det udelukker ikke, at den enkelte frivillige kan tilmelde sig et 
hjælperkorps i alle afdelinger.  
 
Husk i øvrigt på, at en forening er en foranderlig størrelse med løbende 
udskiftning af medlemmer og frivillige. Derfor er det vigtigt, at synliggøre 
foreningens vision og profil løbende. Det kan eksempelvis hvert år 
italesættes på foreningens generalforsamling. Der kan bestyrelsen give 
eksempler på, hvordan visionen og profilen i praksis har vist sig i årets 
løb. Det er et vigtigt men ofte undervurderet punkt, som kun alt for 
sjældent plads på en dagsorden! 
 
Det er selvsagt af tilsvarende af stor vigtighed, at nye medlemmer, 
eventuelle forældre samt nye frivillige får informationen om foreningens 
vision og værdier. 
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Hvad skal de frivillige lave 
For at tiltrække de frivillige og siden hen bevare motivationen hos dem er det vigtigt, at deres 
interesser og de kompetencer, som de aktuelt ønsker at gøre brug af i foreningsregi, matcher 
opgaven. De frivillige er alle forskellige og heri ligger en af frivilligkorpsets styrker.  
 
Esben Danielsen fra Roskilde Festival har engang beskrevet fire forskellige typer af frivillige. De 
fire typer er her frit gengivet: 
 
Festaben  - der går efter det festlige og det sociale samvær  
Nørden  - der har faglige ambitioner og stiller krav 
Politikertypen - der vil have medindflydelse og mærke at de flytter noget 
Ekshibitionisten i reklame t-shirten – der får styrket sin identitet. 
 
Man kan til Esben Danielsens 4 typer supplere øvrigt foreningsarbejde med typen ”sekretæren” – 
den lidt mere anonyme, som rydder op efter de andres mange ideer og aftaler.  
 
Ingen af disse 5 typer har større betydning end de andre. Alle medvirker til at udføre en del af det 
komplekse arbejde, som drift af en forening består af. Det er blot væsentligt at have øje for at de 
opgaver, man giver den enkelte, passer til vedkommendes type.  
 
Den frivillige ved bedst selv, hvilken type han/hun hører til. Derfor skal foreningen ved 
rekrutteringen give mulighed for, at den enkelte kan pege på den type af opgave, han selv finder 
motiverende. 
 
Herunder er eksempler på forskelligartede opgaver og kompetencer: 
 

Jeg er god til at komme med ideer og udvikle 
Jeg er god til at planlægge arrangementer 
Jeg er god til at finde løsninger på problemer 
Jeg er god til at koordinere ting/opgaver 
Jeg kan lide at løse administrative opgaver  
Jeg vil gerne være tovholder for en gruppe 
Jeg kan godt lide når tingene går stærkt 
Jeg kan godt lide, når opgaver opstår pludseligt 
Jeg kan bedst lide at sætte andre i gang 
Jeg kan bedst lide at blive sat i gang 
Jeg holder mest af at løse mindre opgaver 
Jeg holder mest af at løse store opgaver 
Jeg holder mest af at løse enkle opgaver 
Jeg holder mest af at løse komplicerede opgaver 
Jeg kan bedst lide at stå med et stort ansvar 
Jeg kan bedst lide at stå med et mindre ansvar 

 
Tænk hvis man får en af ovenstående opgaver, og man ikke føler sig dus med den… I er nødt til at 
sikre, at det ikke sker! 
 
 

Hvor meget skal de frivillige lave 
Det skal være helt op til den enkelte at bestemme, hvor meget vedkommende vil eller kan hjælpe 
og foreningen skal være god til at takke for selv den mindste indsats. Hav også øje for, at de 
frivilliges liv er foranderligt, så deres rådighedstid kan variere hen over året og fra det ene år til det 
næste.  
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I skal give dem mulighed for at sætte tal på, hvor hyppigt eller i hvilket omfang de vil hjælpe. For 
nogle er det vigtigt at kunne sætte et ugentligt eller månedligt tal på. For andre betyder det ikke så 
meget. I er nødt til at sætte overliggeren lavt, så I tilgodeser alle. De skal også forsikres om, at 
deres tilbud om hjælp kun gælder lige så længe, de selv ønsker. 
 
Tillid er afgørende for, om I får dem til at melde sig. I begyndelsen vil det være vanskeligt. De skal 
først opleve, at de rent faktisk ikke bliver sat til opgaver, de ikke ønsker og de skal erfare, at de 
ikke bliver brugt mere, end de selv vil. Hvis det lykkes jer at holde de løfter til dem, så vil I få et 
positivt hjælperomdømme. Det vil rygtes i kvarteret og de frivillige vil turde komme til jer.  

 

Beskrivelse af en Frivilligmodel  

Ovenfor er beskrevet de ting, der ligger til grund for Frivilligmodellen og som I skal forholde jer til, 
når I organiserer jeres frivillige. Dette kapitel handler om, hvordan Frivilligmodellen virker i praksis.  
 
En forenings liv og overlevelse må aldrig være fuldstændig personafhængig. Det betyder, at skulle 
foreningen risikere at miste en bestemt person, så må foreningen ikke gå til grunde alene af den 
grund. Derfor er det afgørende, at opgaverne organiseres og arbejdes ind i en fast struktur, hvor 
den enkeltes opgaver umiddelbart skal kunne overtages af en anden person og hvor det også vil 
blive opdaget, hvis en opgave er gledet ud i sandet. Frivilligmodellen tager højde for denne 
struktur.  
 
Frivilligmodellen kommer med bud på, hvordan den enkelte frivillige tilmelder sig foreningens 
hjælperkorps og får beskrevet sine individuelle ønsker i en hjælperprofil.  
 
Når en forening indsamler data om medlemmer eller frivillige, er der en række regler om 
persondata, der skal overholdes. Læs mere om disse krav i vejledninger hos eks. www.DGI.dk  
Søg efter ”persondata”. 

 

Tilmelding som frivillig 
Når en frivillig tilbyder sin hjælp, skal vedkommende tilkendegive, hvilke relevante kompetencer 
han/hun har og hvilke opgavetyper vedkommende vil løse. Endelig skal den frivillige angive, i 
hvilket omfang han/hun ønsker at hjælpe i en given periode. Disse informationer udgør tilsammen 
det, der kaldes en hjælperprofil. 
 
Hjælperprofilen kan være et spørgeskema på et stykke papir. Denne udgave kan på ingen måde 
anbefales, hvis der er ret mange frivillige. Endnu lettere er et elektronisk internetbaseret modul fra 
Google. (Det er frit tilgængeligt og gratis.). Modulet kan enhver oprette med alle de punkter, felter 
og tekster, som foreningen ønsker. Det er meget let at oprette. Det kræver blot, at den der opretter 
det, har en såkaldt ”Googlekonto”. En ”Googlekonto” er blot en brugerprofil. Den er gratis og enkel 
at oprette. 
 
Når modulet er oprettet, får man et link, som foreningen kan sende til den, der gerne vil oprette sig 
som frivillig. For at gøre ekstra opmærksom på linket, kan foreningen lægge linket ind på 
foreningens hjemmeside og man kan have det med i en afsendersignatur i ens egen mail. ”Opret 
dig som frivillig i X-forening her”. Find selv på flere måder at markedsføre og rekruttere på. 
 
 

http://www.dgi.dk/
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Modtagelse af tilmelding 
Når foreningen tager imod ovenstående hjælperprofil fra en frivillig, siger foreningen samtidig ja til, 
at man ikke vil drive rovdrift på den frivillige. Og det kan ikke siges tydeligt nok, at foreningen SKAL 
overholde denne aftale! Bryder foreningen aftalen og tigger om lidt mere hjælp eller uddelegerer 
opgaver, som den frivillige har frabedt sig, da mister den frivillige tilliden til systemet og kommer 
næppe tilbage. Hele foreningens gode ry i denne sammenhæng vil lide stor last! Alle planlæggere 
(det kan være trænere, udvalgsansvarlige mm) i foreningen skal tilslutte sig til denne aftale – ja vi 
taler næsten om en edsaflæggelse! 
 
Den frivillige (eller det elektroniske tilmeldingsmodul) sender hjælperprofilen til en 
frivilligkoordinator, som samler hjælperprofiler fra alle foreningens frivillige. En frivilligkoordinator er 
en person, som ikke har andre opgaver i foreningen end at koordinere og overvåge, at hele 
Frivilligmodellen hænger sammen. Grunden til, at vedkommende ikke må have andre opgaver er, 
at denne opgave er SÅ vigtig, at vedkommende ganske enkelt ikke må forstyrres af andre opgaver.  
 
Det elektroniske tilmeldingsmodul genererer automatisk et Excel-ark med en liste over alle de 
tilmeldte frivillige. Her er alle oplysninger automatisk sat op i kolonner. Det er derfor let at 
overskue, hvilke frivillige der eksempelvis gerne vil dele post ud i lokalområdet, eller hvad der 
ellers var en valgmulighed i tilmeldingsmodulet. De tilmeldtes e-mailadresser kan ligeledes 
sorteres fra, så det er let at sende en mail til alle de hjælpere, der eksempelvis skal dække borde til 
næste fest. Dette Excel-ark kaldes en ”hjælpertavle”. Se bilag. 
 

Adgang til hjælpertavlen 
For at Frivilligmodellen ikke bliver personafhængig, skal foreningen oprette en mailboks og en 
Googlekonto udelukkende til foreningens frivilligkoordinator. Denne må ikke sammenblandes med 
koordinatorens egne private mailboks. Foreningens formand og koordinatoren har de samme 
oplysninger om kodeord til både mailboks og Googlekonto og eventuelt grupper i sociale medier. 
 

Find en frivillig til en konkret opgave 
Når en planlægger (en træner eller en udvalgsansvarlig) skal bruge en frivillig, skal vedkommende 
kontakte frivilligkoordinatoren. Her kan planlæggeren se, hvilke hjælpere der passer til den 
pågældende opgave. Planlæggeren kan også se, om den frivillige stadig har ydelser at give eller 
om vedkommendes ”kvote” er brugt op for denne periode. 
 
Hvis planlæggeren finder et passende match imellem en frivillig og den pågældende opgave, da 
kan planlæggeren kontakte den frivillige og høre om den frivillige vil påtage sig opgaven. Den 
frivillige kan altid sige nej tak også uden begrundelse. 
 
Når planlæggeren henvender sig med en opgaveforespørgsel til en frivillig, så er det vigtigt, at 
planlæggeren oplyser den frivillige om følgende: 
  
 Hvad opgaven går ud på 
 Hvorfor opgaven skal løses  
 Hvornår opgaven skal løses  
 Hvordan opgaven skal eller kan løses. Hvis der er et klart succeskriterium skal det oplyses. 
 Hvor lagt tid det forventes at tage 
 Hvis der er udgifter forbundet med opgaven skal det oplyses, hvordan det løses 
 Hvilke andre personer der eventuelt også er med i samme opgave 
 Hvem der vil kunne hjælpe den frivillige, hvis der opstår spørgsmål 

 
Lad være med at undervurdere eller overvurdere opgaven men beskriv den så troværdigt som 
muligt. Hvis der er tale om et tilbagevendende arrangement, bør foreningen skrive vejledende 
drejebøger til de frivillige. 
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Planlæggeren kan også vælge at lægge sin opgave ud i Facebook-gruppen til de frivillige, som 
måtte have tilmeldt sig denne gruppe.  
 
Vær opmærksom på, at det kan være uheldigt at offentliggøre hjælpernavne på aktiviteter, der ikke 
har fundet sted endnu. De frivillige kan herved risikere at få ubudne gæster i deres hjem, fordi det 
står i Facebook eller andre steder, at de ikke er hjemme i pågældende tidsrum. 
 

Opdatering af aftale med den frivillige 
 
Koordinatoren skal én gang årligt sende en mail til den enkelte frivillige og spørge, om deres aftale 
i hjælperprofilen skal revideres. Ønsker den frivillige måske flere eller færre eller andre opgaver? 
Skal aftalen fortsætte endnu et år? Der skal igen mindes om, at aftalen til hver en tid kan opsiges. 
Det er blot hensigtsmæssigt, at den som udgangspunkt revideres helt automatisk en gang årligt. 
Her er et eksempel på en sådan mail: 
 

Kære frivillig i X-forening. 
Du er tilmeldt vores forening som frivillig. TAK for det! Din hjælp betyder rigtig meget 
for vores forening.  
 
Du har i din hjælperprofil anført følgende opgaveønsker: (Her kopierer koordinatoren 
teksten ind fra hjælpertavlen med vedkommendes oplysningerne om opgaveønsker 
og omfang.) 
 
Vi vil for god ordens skyld spørge dig, om du ønsker nogle af disse oplysninger 
ændret. Det står dig helt frit for.  
 
Hvis vi ikke hører fra dig, tager vi det som et udtryk for, at aftalen fortsætter og vi vil 
først tage initiativ til at revidere den igen om endnu et år. Du skal dog vide, at du altid 
selv kan henvende dig til os på denne mail, hvis du ønsker din hjælperprofil ændret 
eller helt slettet enten for en periode eller for altid. 
 
På forhånd tak. 
 
Venlig hilsen 
Frivilligkoordinator X-navn i X-forening 

 
 
For at sikre at koordinatoren udfører sin opgave, har Frivilligmodellen indbygget en sikring af det. 
Det sker i praksis ved, at generalforsamlingen ved sit årlige møde har et fast punkt, der hedder 
”Koordinering af frivillige”. Her skal koordinatoren berette, hvordan det står til med foreningens 
overholdelse af aftaler med de frivillige. Foreningens ledelse kan beslutte, at de drøfter det med 
koordinatoren forud for generalforsamlingen. 
 
Det er ovenstående koordinering og sikring, der er hele nøglen til et bæredygtigt frivilligkorps! 
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Sådan får I bygget en Frivilligmodel i jeres forening: 

1. Udarbejd en vision for foreningen og beskriv foreningens værdier jf. tekst side 4. 
 
2. Synliggør foreningens vision og værdier overfor medlemmer, eventuelt forældre samt nye 

frivillige.  
 
3. Hvis jeres forening består af meget forskellige afdelinger, skal I tage stilling til, om I vil 

oprette ét samlet frivilligkorps eller om I vil oprette et korps i hver afdeling. Hvert korps skal 
have sin egen frivilligkoordinator. 

 
4. Tegn en organisationsplan med navne på bestyrelse, frivilligkoordinator(er), planlæggere 

fra diverse hold og udvalg, gerne med foto. Planen skal også vise, hvilke opgaver, der 
hører til hvor. I kan finde flotte skabeloner på https://templates.office.com/. 

 
5. Drøft i jeres forening, hvordan I vil fremhæve og give status til jeres frivillige jf. tekst side 4. 

 
6. Opret en mailboks og en Googlekonto udelukkende til foreningens frivilligkoordinator. Oplys 

adgangskode til foreningens formand og eventuelt koordinatorassistent. Se bilag. 
 

7. Opret en hjælperprofil i skemaform eller i et internetbaseret modul. Se eksempel i link 
Eksempel på en hjælperprofil oprettet i et internetbaseret modul 
Vær sikker på, at I overholder regler i persondataloven. 

 
8. Forhold jer til de nævnte betænkeligheder på side 2 og tjek, at I har elimineret hver og én af 

de nævnte betænkeligheder. Ret eventuelt hjælperprofilen til. 
 

9. Få en person udefra til at teste hjælperprofilen og hjælpertavlen. 
 

10. Informer alle planlæggere (trænere, udvalgsansvarlige mm) i foreningen om 
Frivilligmodellen og i særdeleshed om ”edsaflæggelsen”!  

 
11. Lav skriftlig information til jeres nuværende medlemmer, eventuelt deres forældre og jeres 

nuværende frivillige om at foreningen fremover vil organisere sine frivillige i et hjælperkorps 
til gavn for foreningen og til glæde for netop de frivillige. 

 
12. Læg et link til hjælperprofilen ind på foreningens hjemmeside. 

 
13. Skriv tekst ind i jeres afsendersignatur i egen mail. ”Opret dig som frivillig i X-forening her”.  

 
14. Find på flere måder at markedsføre og rekruttere på. 

 
15. Frivilligkoordinatoren samler hjælperprofiler fra alle foreningens frivillige. 

 
16. Fordel ud fra hjælperprofilen jeres tilmeldte frivillige i de aktuelle opgaver foreningen har og 

meddel de frivillige herom. Upload hjælpertavlen på foreningens hjemmeside. 
 

 

https://templates.office.com/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdohX0xpSrBsP5n8G6jrmDYe4I-GKhlIC_T1n9YCCrKtHSvyQ/viewform

