AFSLUTNINGSWORKSHOP
Formålet med denne workshop er, at de unge skal reflektere over egen udvikling i forbindelse
med deres tid hos den frivillige forening – dette kan både være i forhold til personlige, sociale
eller faglige kompetencer.
Samtidig er formålet at få de unge til at overveje og afklare, om de har lyst til at fortsætte som
frivillig – enten i foreningen eller et nyt sted.
Varighed: 1-2 timer
Deltagere: Frivilliggruppen, evt. forening og lærere
Forberedelse
• Forbered øvelse 1: læringsøvelse eller øvelse 2: oplevelsesøvelsen.
• Udarbejd og medbring kompetencekort til at starte dialogen
• Medbring post-its og kuglepenne, så de unge kan skrive stikord
ned, som kan bruges til fælles dialog i plenum
• Evt. forbered frivilligbeviserne
• Hvis du også vil fejre de unge, så husk kage eller lignende.

Materialer
• Evt. kort til øvelserne
• Kompetenceøvelse
• Evt. frivilligbeviser

AFSLUTNINGSWORKSHOP
Workshop og fejring på samme dag?
Som udgangspunkt er workshoppen og fejringen af de unge samt uddeling af
frivilligbeviserne to forskellige aktiviteter. Det er dog en mulighed at afholde fejringen
af de frivillige samtidig med workshoppen og uddele frivilligbeviser under
workshoppen.
Det er dog en overvejelse i forhold til uddelingen af frivilligbeviserne. Hvis
frivilligbeviserne skal udfyldes, printes og uddeles på samme dag, er du nødt til at have
adgang til en printer. Alternativt kan beviserne sendes digitalt til de frivillige
efterfølgende.

AFSLUTNINGSWORKSHOP
Sådan gør du:
1

Byd velkommen og introducer workshoppen samt formålet hermed.

2

Lav en eller flere refleksionsøvelser (Øvelse 1: Læringsøvelse eller Øvelse 2: Oplevelsesøvelse). Her får du de
unge til at reflektere over og dele deres oplevelser med at være frivillige, samt hvad de har lært og fået med
fra forløbet.

3

Lav evt. kompetenceøvelsen, så de unge selv kan udfylde deres frivilligbevis.

4

5

Til slut kan de unge igen i mindre grupper tale om, hvorvidt de kunne være friske på at fortsætte som
frivillige i foreningen eller et andet sted. Altså tage stilling til udsagnet: ”Jeg kunne godt tænke mig at
fortsætte som frivillig – enten i denne forening eller et andet sted”. Er dette tilfældet, kan man som
frivilligcenter hjælpe dem videre med det
Vælger du at uddele frivilligbeviser, så se et par gode tips i redskab 13 – frivilligfejring.
HUSK:
De unge kan have haft meget
forskellige oplevelser med det at være
frivillig, samt lært noget meget
forskelligt. Det er derfor vigtigt, at du
skaber et åbent og trygt rum, hvor der
er mulighed for, at de unge kan give
udtryk for både gode og dårlige
oplevelser med at være frivillig og
deres læring.

AFSLUTNINGSWORKSHOP
Kompetenceøvelse
Vælg tre fra hver, som
du synes passer til din
oplevelse som frivillig,
og som du synes, du
har lært eller har fået
styrket gennem
forløbet.

Faglige kompetencer

Personlige kompetencer

Sociale kompetencer

q God til målgruppen

q Kreativ

q God til at samarbejde

q God til at koordinere

q Fleksibel

q Social

q Erfaring med ...

q Struktureret

q God til at møde nye

q Kendskab til ...

q God til at have overblik

q Viden om ...

q Engageret

q Empatisk

q God til at planlægge

q Strategisk

q God til at lytte

q Struktureret

q Grundig

q God til at tale med folk

q Netværk

q Målrettet

q Motiverer andre til at

q Udadvendt

mennesker

engagere sig

q Energisk

q God til at lære fra sig

q Omsorgsfuld

q Nysgerrig på andre

q Empatisk
q Initiativrig
q God til at kaste sig ud i nye ting
q Modig
q Kender sine svage og stærke
sider
q Vedholdende
q Giver ikke op, selvom det er
svært

mennesker

