
Involvering og ledelse af frivillige
Frivillig Fagfestival - Næstved

Lasse F. Petersen, konsulent i Ingerfair, 
lasse@ingerfair.dk eller 40 10 55 20

mailto:lasse@ingerfair.dk


Program for dagen

10.00 – 13.00

• Velkomst 

• Spil TEAMLEADER

• Frivilligkoordinering som 
en faglighed



Hvad laver vi?

Fordi vi er optaget af fagligheden i at arbejde 
med frivillige, har vi tre kerneopgaver:

Kompetenceudvikling

Faglige fællesskaber

Vidensopsamling, 
evaluering og analyse

Læs mere om vores ekspertiser på 
www.ingerfair.dk 



Nu skal vi spille





12 hændelser





Vi mødes igen 

kl. 12.10



Hvad har vi lige været igennem?



HVORFOR FRIVILLIGE?



HVORFOR FRIVILLIGE?



OPGAVE: Kortlæg dine frivillige
Inddel dem i mindre grupper efter kendetegn

køn, alder, interesser, sted i livet, frivilligrollerFK SOM EN FAGLIGHED



OPGAVE: Kortlæg dine frivillige
Inddel dem i mindre grupper efter kendetegn

køn, alder, interesser, sted i livet, frivilligrollerFK SOM EN FAGLIGHED

INVOLVERING 
AF FRIVILLIGE



LEDELSE AF FRIVILLIGE



ORGANISERING
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NÆSTE GANG VI KOMMER:
Hvad kunne I så godt tænke jer at snakke om?



FROKOST 13.00 – 13.30



BORGERDIALOG OM FRIVILLIGHED



Program for dagen

16.30 – 20.30

• Velkomst v. Borgmester 
Carsten Rasmussen

• Kan man ”ville noget” 
med frivilligheden?

• Frivillighedens             
Open Space 



Program for dagen

16.30 – 20.30

• Debat om frivilligheden

• Canapeer, frivilligbajer og 
PHIL & FOD 



OPGAVE: Kortlæg opgaver og roller
Hvilke opgaver / roller er der, og hvad betyder det 

for de frivillige, som du skal rekruttere?

Kan man ”ville noget” 

med frivilligheden?



DE ”VILLE NOGET”



Kan man have ambitioner 

andres vegne?



Noget at det der skal være styr på

Kommunen

• Faciliteter

• Frivillighedspolitik

• Redskaber til at udvikle sig

• Kompetencerne

Foreninger

• Faciliteter

• Formål 

• Redskaber til opgaven

• Lysten og evnen



OPEN SPACE:

Hvilke emner optager dig?



Inspiration til arbejdet med frivillighed, podcast & gratis events: 
www.ingerfair.dk/tilmeld-nyhedsbrev 

Tak for i dag!


