
FORENINGSBESØG OG OPLÆRINGSMØDE
Formålet med aktiviteten er, at de unge møder foreningen, andre frivillige og brugere samt 
hører om foreningens arbejde og frivilligopgaver. Samtidig er det her, de unge skal klædes på 
til at varetage den specifikke frivilligopgave, som de har ansvaret for. 

Varighed: 1-2 timer

Deltagere: 10-20 unge, evt. foreninger og lærere 

Forberedelse

• Lav aftaler med forening om program for dagen og rollefordeling 

• Medbring snacks eller drikke til de unge

• Medbring skabelon til vagtplan (online eller fysisk) og kontaktliste – hav 

på forhånd afklaret dato for opstart og afslutning og eventuelle ferie- og 

lukkedag hos både forening og skolen

• Overvej online mødested – men spørg også de unge på dagen

Materialer:
• Skabelon til vagtplan
• Skabelon til kontaktliste
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Giv plads til spørgsmål
Vær opmærksom på, at det for nogle af de unge først er til dette møde, de beslutter, 
om de vil være frivillige. Der skal derfor være plads til, at de kan stille spørgsmål og 
stadig være i tvivl om, hvad de skal.

Sørg for en god oplæring
Til mødet bliver den endelige frivilliggruppe dannet og vagtplanen laves, og de unge 
skal derfor gerne være klar og klædt på til at gå i gang med deres frivilligopgave, når 
mødet er slut.



Præsenter dig selv, foreningen og dagens program.

Runden rundt – giv de unge mulighed for at præsentere sig selv
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Sådan gør du:

Rundvisning på stedet

Foreningen fortæller overordnet om deres arbejde, om borgerne og mere specifikt om frivilligopgaven 

Oplæring i frivilligopgave – det varierer, hvor meget og hvilken form for oplæring 
frivilligopgaverne kræver.

Det virker godt, hvis de unge kan prøve opgaverne i praksis – hvis de skal cykle på 
rickshaw-cykler med ældre, skal de prøve dem, hvis de skal stå i en genbrugsbutik, kan 
de prøve at stå ved kassen osv. 

6 Afklaring – nu er I nået til, at de unge skal beslutte, om de vil 
være frivillige. Lad de unge stille afklarende spørgsmål til 
foreningen, frivilligopgaverne og deres forventninger og krav.

Vær opmærksom på, om 
nogle af de unge føler sig 

utrygge eller synes, 
opgaverne kan være 

grænseoverskridende. 
Fortæl, at der er plads til at 
vokse med opgaven, og at 

der ikke er forventning om, at 
de skal kunne det hele første 
gang. Og at de altid vil være 
minimum 2 om opgaven og 

derfor aldrig står alene.
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Sådan gør du:

Lav vagtplan – Når de unge har besluttet, om de vil være frivillige, skal vagtplanen udfyldes. Lav den gerne 
i et online dokument (fx google), hvor du nemt kan dele link til dokumentet.

Lad de unge selv melde ind, hvornår de kan være frivillige. For nogle unge er det mere trygt, hvis de er delt 
i makkerpar, og er frivillige med den samme person hver gang. Det er en god ide at udfylde vagtplanen for 
min. et halvt år ad gangen for at mindske løbende koordinering. 

Fortæl de unge, at de internt har ansvar for at bytte vagter med hinanden.

Lad evt. en eller to af de unge være vagtplansansvarlig – rollen er at sikre, at vagtplanen ikke får huller 
løbende. Hvis ingen unge har lyst, har du ansvaret for det.

Udfyld kontaktlisten - Bed de unge, der vil være frivillige om at skrive deres kontaktoplysninger i 
kontaktlisten. Fortæl, at listen bliver delt med foreningen og med frivilliggruppen, så de har hinandens 
kontaktoplysninger.
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Facebookgruppe/online mødested – Spørg evt. de unge, hvilken form for online værktøj de ønsker at bruge 
til at have et online mødested og til at kunne bytte vagter (facebookgruppe, messengertråd, whats’app eller 
noget helt tredje).

Få gerne etableret gruppen/tråden allerede med det samme, så I nemt kan kommunikere med det samme.

Heri kan du dele den online vagtplan og evt. den online kontaktliste, og her kan de unge internt skal bytte 
vagter og koordinere med hinanden. Du og foreningen kan også sende beskeder ud, hvis der er behov. 

Afsluttende spørgsmål og tak for i dag.
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