SKABELONER TIL MAIL OG DAGSORDEN
Brug skabeloner og dagsordner som inspiration og gør dem til dine egne.

Indhold:

•

Mail til leder

•

Mail til underviser

•

Forslag til dagsorden til møde med skole

SKABELONER TIL MAIL OG DAGSORDEN
Mail til leder
Hej Helle
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Jeg kommer fra Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby, hvor jeg arbejder for at give flere unge mulighed for at engagere sig som frivillige under deres
uddannelse. Jeg skriver, fordi vi er interesseret i at snakke med jer på XXXX om mulighederne for at samarbejde.
Mere konkret handler projektet om at engagere unge som frivillige gennem et koncept, vi kalder for gruppefrivillighed. Her rekrutterer vi unge til en
frivilliggruppe på skolen, som bliver tilknyttet en eller flere foreninger, som de i fællesskab er frivillige i.
Der er mange muligheder for at målrette aktiviteter, foreninger og frivilligopgaver, så de matcher de forskellige fagretninger og lever op til jeres vision og
mål på uddannelsen. Derudover er jeg interesseret i at finde en form på samarbejdet, som passer til jeres behov, muligheder og ressourcer.
Metoden ‘gruppefrivillighed’ er udviklet ud fra Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valbys erfaringer med et samarbejde med SOSU-H i København, hvor
omkring 100 studerende de seneste år har engageret sig som frivillige i en organisation, der arbejder med mennesker med handicap.
Hvis du synes, det lyder interessant, vil jeg meget gerne snakke videre og høre dine tanker om, hvordan et samarbejde ville give mening og kan se ud.
Du er velkommen til at ringe på +4512345678 eller på aaa@aaa.dk
Rigtig god dag
Mange hilsner
Sanne Sørensen

Indsæt gerne et
link til en video
eller hjemmeside,
hvor man kan få
mere information.

SKABELONER TIL MAIL OG DAGSORDEN
Mail til underviser
Hej Jane
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Jeg kommer fra Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valby, hvor jeg arbejder for, at flere unge har mulighed for at engagere sig som frivillige under deres
uddannelse. Jeg skriver til dig, fordi jeg kan se du står anført som underviser på uddannelsen til pædagogisk assistent, og jeg tænker I kunne være
interessante og relevante at samarbejde med.
Mere konkret handler projektet om at engagere unge under uddannelse i frivillige foreninger gennem et koncept, vi kalder for gruppefrivillighed. Her
rekrutterer vi unge til en frivilliggruppe på skolen, som bliver tilknyttet en eller flere foreninger, som de i fællesskab har ansvar for at udføre en frivilligopgave i
på en fast ugedag. De unge skiftes altså til at være frivillige og kan skrue op og ned for deres indsats løbende ud fra egne behov og interesser.
Tanken er at gøre det relevant for jeres undervisning og interessant for de unge, ved at matche med foreninger, hvor de kan sætte deres faglighed i spil som
frivillige og dermed få nye erfaringer og styrke deres kompetencer.
Metoden ‘gruppefrivillighed’ er udviklet ud fra Frivilligcenter Vesterbro/Kgs. Enghave/Valbys erfaringer med et samarbejde med SOSU-H i København, hvor
omkring 100 studerende de seneste år har engageret sig som frivillige i en organisation, der arbejder med mennesker med handicap.
Hvis du synes, det lyder interessant, vil jeg meget gerne snakke videre om, hvordan et samarbejde kan se ud, så det passer og giver mening for jer og for de
studerende.
Du er velkommen til at ringe på +4512345678 eller på aaa@aaa.dk

Indsæt gerne et
link til en video

Rigtig god dag
Mange hilsner
Sanne Sørensen

eller hjemmeside,
hvor man kan få
mere information.

MAILSKABELONER OG DAGSORDEN
Dagsorden til møde i skole
Samarbejde om gruppefrivillighed på XXXX
Deltagere: Frivilligcenter, underviser og leder

Præsentation af projekt og deltagere
Ø Præsentation af deltagere
Ø Præsentation af projekt og forslag til samarbejde
Ø Fortæl om forskellige muligheder for samarbejde
Ø Snak om konkrete aktiviteter
Ø Hvilke hold og unge skal vi henvende os til?
Ø Har I fag eller studieretninger, hvor frivillighed vil bidrage positivt og skabe ekstra værdi til undervisningen?
Ø Eksempler på gode match – SOSU-elever var frivillige med mennesker med handicap, kokkeelever lavede mad
til hjemløse

Forventningsafstemning
Ø Hvad er ønskescenariet for et samarbejde, og hvad vil I på XX uddannelse have ud af det?
Ø Hvad skal der til for, at det bliver en succes?
Ø Hvad kan vi hver især levere til samarbejdet, og hvor mange ressourcer har vi?
Ø Eksempler på samarbejdsmodeller

Vær åben og nysgerrig til mødet –
giv plads til eventuelle bekymringer
og justeringer, så det passer til

Tidsplan, aftaler og næste skridt
Ø Hvad er næste skridt?
Ø Hvem gør hvad?
Ø Hvornår sker næste aktivitet?

uddannelsen og de unge.

