
TJEK-IN MØDE
Formålet med tjek-in mødet er, at de unge kan dele deres erfaringer med at være frivillige -
både gode og svære oplevelser – inspirere hinanden, samt drøfte eventuelle bekymringer med 
hinanden.

Dette giver både mulighed for, at I kan få viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker i 
frivilligforløbet samt mulighed for, at I sammen kan finde på forslag til justeringer af 
organiseringen, frivilligopgaverne eller andet, som gør oplevelsen bedre for de unge. 

Derudover er formålet at dyrke fællesskabet i gruppen og skabe anerkendelse af de unges 
frivillige indsats.

Varighed: 1-2 timer

Deltagere: 10-40 unge, evt. forening og lærere 

Forberedelse

• Tal med den frivillige forening om deres oplevelser med 

frivilliggruppen forud for fællesmødet. Er der noget, der bør være 

særligt fokus på, og som bør drøftes i frivilliggruppen?

• Forberede fokuspunkter eller refleksionsøvelse 

• Medbring snacks og/eller drikke til de unge

Materialer

• Evt. Refleksionsøvelse
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Tjek-in mødet afholdes ca. midtvejs i forløbet, hvis det er et længere forløb.
Således er tjek-in møderne også en god anledning til at ”fastholde” og opbygge 
engagement hos de frivillige. Ved at afholde disse fællesmøder dyrkes relationerne de 
frivillige imellem og kan dermed være med til at ”fastholde” de unge i opgaverne.

Tjek-in møder kan indtage forskellige formater, alt efter hvad du mener, er passende. 

De kan både indtage et workshop-format med mere eller mindre faste aktiviteter eller 
et mere løst format med åben snak, hvor der er mere fokus på hygge end evaluering, 
og hvor de frivillige blot indgår i uformel snak med hinanden. 

Hvis du gerne vil bruge workshopformatet, hvor du har en større faciliterende rolle, kan 
du overveje at benytte refleksionsøvelsen, som du finder i mappen for tjek-in møder.

Fokus og format:



Anerkend de frivilliges indsats. Fortæl om foreningernes og borgernes oplevelser med henblik på at 
vise, hvilken forskel de gør som frivillige.

Overvej – hvis du gør brug af det uformelle format – alligevel at lægge op til nogle snakke, så du som 
koordinator har mulighed for at tage noget med videre til evaluering. 

Dette kan fx være:
• Hvad, synes I, har været sjovt som frivillig indtil videre?
• Er I stødt på nogle udfordringer?
• Hvordan kan de løses?
• Er det noget, vi kan hjælpe med at løse? Hvordan?
• Er det noget, der kan forbedres til det fremtidige forløb?
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Sådan gør du:

Husk at fremhæve, at de unge altid kan hive fat i dig som frivilligkoordinator, hvis de har brug for hjælp eller 
sparring.
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