
OPDAG FORENINGENS OPGAVER
Med gruppefrivillighed som organiseringsform skal flere unge dele ansvaret for en 
frivilligopgave- eller rolle. Det vil for mange foreninger være en ny måde at arbejde med 
frivillige på. I nogle foreninger vil opgaverne passe som skræddersyet til gruppefrivillighed, 
mens det i andre foreninger vil kræve, at foreningen ryster posten og tænker frivilligroller- og 
opgaver på nye måder.

Gå på opdagelse
Følgende øvelse hjælper dig med at gå på opdagelse i foreningens 

roller og opgaver og se nye potentialer og muligheder for 

gruppefrivillighed.  Redskabet indeholder også en række spørgsmål, 

som du kan tage med til møde med foreningen.

Forbered dig på dialogen
Du kan udføre øvelsen, inden du kontakter foreningen, så du allerede 

har et par eksempler og forslag klar til, hvilke frivilligopgaver, de unge 

kan varetage som gruppefrivillige. Det kan hjælpe foreningen til at 

kigge nysgerrigt indad og få motivation til at ændre deres praksis en 

smule. Du kan også tage øvelsen med til jeres første møde, hvor I kan 

kigge på det sammen.



Lav øvelsen i dit team eller lav din egen brainstorm, inden du snakker med 
foreningen. 

Brug skemaet på næste side – og lad dig inspirere af vores eksempel.
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Sådan gør du:
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Marker herefter de opgaver med rød, som du tænker matcher principperne for 
gruppefrivillighed bedst, som de frivillige let kan træde ind i og udføre efter 
oplæring, og som giver dem en hurtigt oplevelse af at gøre en forskel.

Skriv en kerneopgave ned og forestil dig, hvad der skal til for at det lykkes. Hvilke 
(usynlige) opgaver foregår før, under og efter, som passer til unge og 
gruppefrivillighed?

Hvis det gør det lettere, kan du tænke over frivilligopgaver, du selv har udført 
engang eller tage udgangspunkt i foreninger, du kender godt.

Når du skal mødes med foreningen, kan du bruge vores dialogværktøj på side 4. 



ØVELSE 1: Find de usynlige frivilligopgaver til gruppefrivillighed - brainstorm
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>> INDSÆT FRIVILLIGOPGAVE << MADUDDELER 

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Lave aftaler med butikker om overskudsvarer
• Afhentning af varer i butikker
• Klargøring og pynte op
• Lave skilte med oversigt over mad
• Opdateringer på sociale medier om 

maduddeling etc. 
• Tage godt imod og snakke med mennesker
• Dele mad ud til folk
• Fylde nye varer op løbende
• Tage billeder til kommunikationsmateriale
• Lave kaffe til øvrige frivillige etc. 
• Rydde op og gøre rent

EKSEMPEL



Dine idéer til opgaver:
•

•

•

•

•

Forslag til dialogspørgsmål til foreningen
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• Hvad laver de frivillige hos jer?
• Har I opgaver, som foregår på faste dage og 

tidspunkter?
• Har I opgaver, som flere frivillige kan deles om og 

skiftes til at varetage?
• Har I opgaver, som I ikke får løst i dag, men som er 

vigtige for, at foreningen kan løbe rundt?
• Har I opgaver, som kræver en særlig faglighed? 

Hjælp gerne foreningen på vej ved at komme med 
forslag på opgaver fra din liste og forsøg at spotte 
de frivilligopgaver, du tænker passer til 
gruppefrivillighed og motiverer de unge.

Brug ‘Redskab 3 –
Find det gode 

match’ for at sikre, 
at foreningen og 

opgaverne også er 
inspirerende og 

motiverende for de 
unge.



Hverdagsaktivisterne
En gruppe på 20 unge fra 

Pædagogisk Assistent 
Uddannelsen på SOSU-H er hver 

torsdag frivillige på 
Hverdagsaktivisternes 

miljørunder, som er et initiativ, 
der skaber mulighed for at 

mennesker med handicap kan 
være frivillige. 

Frivilligopgave 
At samle skrald i Københavns 

gader og støtte de frivillige med 
handicap, skabe god stemning 

og koordinere de enkelte 
miljørunder. 

Vesterbro Maduddeling
En gruppe på 15 unge fra 

Rysensteen Gymnasium skiftes 
hver mandag til at være frivillige 
hos Vesterbro Maduddeling, som 

indsamler overskudsmad fra 
supermarkeder og deler ud til 

københavnere, som mangler mad i 
køleskabet.

Frivilligopgave
Ansvar for at tage godt imod folk, 
dele poser med mad ud og sørge 

for kaffekanden er fyldt til ‘kunder’ 
og frivillige.  

Cykling uden Alder
En gruppe på 30 unge fra 

Rysensteen Gymnasium skiftes 
hver tirsdag og torsdag til at 
være frivillige cykelpiloter på 

det lokale plejehjem på 
Vesterbro. 

Frivilligopgave
Hente rickshawcykelen, cykle 

en tur og snakke med beboere 
fra plejecentret. 

Gruppefrivillig hos...
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