Håndbog for samarbejde
med frivillige foreninger
og organisationer

Håndbog for samarbejde med frivillige i Aalborg Kommune
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen har udarbejdet en udviklingsstrategi for børn og unge, og heri er formuleret en målsætning om at inddrage frivillige i det forebyggende arbejde med børn og unge i Aalborg Kommune. I den forbindelse har Center for Tværfaglig Forebyggelse udarbejdet nærværende guide målrettet
kommunalt ansatte ledere og medarbejdere i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. I guiden kan I få hjælp
til samarbejdet med frivillige til gavn for borgeren, de frivillige, og ikke mindst dig og din arbejdsplads.
Det frivillige sociale arbejde er mangfoldigt og varieret, og med disse retningslinjer ønskes at skabe en ramme, hvor Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen sammen med den frivillige verden, kan skabe og udvikle et
dynamisk og konstruktivt samarbejde til glæde og gavn for borgerne i Aalborg Kommune.
I Danmark er der en lang tradition for at velfærdsopgaverne løses af det offentlige. Sådan skal det fortsat være, men der er behov for nytænkning i måden det gøres på. Frivillige kan tilføre nye dimensioner i opgaveløsningen og dermed medvirke til at styrke den forebyggende indsats med udsatte børn og unge.
I Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen tror vi på, at samarbejdet med frivillige kan være til inspiration og til
gavn for alle. Som medarbejdere kan vi få mere tid til vores kerneopgaver, og som frivillig kan man gøre en
meningsfuld indsats til glæde og gavn for borgeren.
Guiden giver både inspiration til, og overblik over, hvad I skal være opmærksomme på, når I arbejder med at
inddrage frivillige.
Spørgsmål kan rettes til Center for Tværfaglig Forebyggelse, Frivillighedskonsulent Ken Nielsen, på tlf. 99 82
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I samspil skabes et bedre
og mere mangfoldigt tilbud
til børn og unge i Aalborg
Kommune!

Nyttige kontakter, links og materialer
til samarbejdet

Definition af frivillighed og professionalisme
Frivilligt arbejde: Ved frivilligt arbejde forstås den indsats, der:
Er frivillig. Dvs. at den udføres uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang. En person må ikke kunne trues
med økonomiske eller sociale sanktioner (f.eks. afskæres fra et socialt netværk), hvis vedkommende ikke
længere ønsker at udføre opgaven.
Er ulønnet. Dette udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter, vedkommende
har i forbindelse med udførslen af opgaven, fx transport- og telefonudgifter. Eller at en person modtager et
symbolsk beløb for sit frivillige arbejde.
Er uden for familien. Arbejdet skal udføres overfor personer uden for den frivilliges familie og slægt, og er til
gavn for andre end én selv og ens familie.

Nyttige kontakter og links
http://www.frivillighed.dk
Center for frivilligt socialt arbejde hjælper frivillige og frivillige sociale organisationer med at udvikle rammer
for frivilligt socialt arbejde, som tiltrækker nye frivillige og fremmer læring og udvikling. Som kommune, institution og medarbejder kan I finde masser af gode råd til hvordan, at I samarbejder med frivillige.
http://www.frivilligjob.dk
Landsdækkende job database hvor foreninger, organisationer og institutioner kan annoncere efter frivillige.
Det er gratis at bruge frivilligjob.dk – både for frivillige og de der søger frivillige til deres aktiviteter
http://www.projektfrivillig.dk
Projekt Frivillig er et offentligt initiativ, hvis formål er at få elever på landets kompetencegivende ungdomsuddannelser engageret i frivillige foreninger og organisationer. Det gør de gennem deres ”forløbsdatabase”,
hvor foreninger og organisationer kan uploade deres tilbud, aktiviteter og projekter. Projekt Frivillig sørger
for, at eleverne søger disse tilbud, og vi giver eleven mulighed for at udskrive et ”Frivilligbevis”, der kan vedlægges elevens cv eller eksamensbevis.

Er formelt organiseret. Det betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger, fx at følge en ældre eller handicappet person over gaden, bære indkøbsposer hjem fra Brugsen og lignende, ikke kan betegnes som frivilligt arbejde.
Er aktiv. Dvs. medlemskab af en forening, er ikke frivilligt arbejde.
Frivilligt socialt arbejde: Frivillige handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer.
Frivillig aktør: En frivillig er en person, der udfører frivilligt arbejde. Det modsatte af en frivillig er en ansat,
som udfører lønnet arbejde.
Professionel aktør: En person, der udfører et lønnet arbejde, som vedkommende er uddannet til og kan udføre med en faglig og metodisk bevidsthed og disciplin.

http://www.arbejdsmiljoviden.dk
Videnscenter for Arbejdsmiljø har en række artikler vedrørende frivillige og arbejdsmiljø. Brug søgefeltet på
siden og skriv ”frivillig”.
http://www.frivilligraadet.dk
Frivilligrådet er nedsat af Socialministeriet til at rådgive social- og integrationsministeren og Folketinget om
den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer. Rådets formål er at bidrage til den offentlige debat om den frivillige sektors rolle i udviklingen af velfærdssamfundet, herunder sektorens samspil
med den offentlige sektor og erhvervslivet. Siden indeholder en række facts og debatartikler om frivillighed.

Oversigt over bilagsmaterialet
 Velkomstbrev til nye frivillige
 Samarbejdsaftale til brug ved etablering af enkelte frivillige
 Samarbejdsaftale til brug ved etablering ved samarbejde med frivillig forening
 Tro- og loveerklæring ved straffeattest
 Eksempel på oplæg til drøftelse af frivillighed i MED
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Baggrund

Forsikring af frivillige

I den Sociale Frivilligpolitik for Aalborg Kommune” (læs den her) er værdigrundlaget og rammen for det frivillige sociale arbejde i Aalborg
Kommune beskrevet. Denne webhåndbog er
lavet med udgangspunkt i denne politik, og
med et ønske om at gøre det nemmere at komme i gang med at starte samarbejder op, mellem den frivillige og den kommunale verden, på
børne/unge området. I udformningen af Håndbogen, er der ligeledes taget udgangspunkt i
”Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og
professionelle”, som en række fagforbund har
bidraget til, ligesom de lokale fagforbund er
kommet med input til indholdet. Dertil er der
hentet inspiration fra praksis i andre kommuner.
Til Håndbogen er der knyttet en række bilag
som er helt konkrete værktøjer som du og din
arbejdsplads kan anvende når I skal i gang
med at samarbejde med frivillige.

Frivilligt arbejde er som udgangspunkt ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven. En personlig fritidsulykkesforsikring dækker i langt de fleste tilfælde, men det er en god ide at gøre den frivillige opmærksom på at
tjekke dette. Når en kommune samarbejder med frivillige, har kommunen som udgangspunkt ikke sikringspligt, fordi der ikke foreligger et egentlig ansættelsesforhold, hvor kommunen har instruktionsbeføjelser i
forhold til den frivillige. Læs mere her.

Skattefri godtgørelse til frivillige
Der kan efter aftale udbetales skattefri godtgørelse f.eks. til kørsel, telefon, særlig beklædning eller lignende. Det kan være nødvendigt med kørsel i egen bil, for at den frivillige kan udføre sin opgave. Det vil typisk
være, når selve opgaven omfatter kørsel - altså ikke kørsel fra hjem til opgave og vice versa. Såvel foreninger som Aalborg Kommune kan efter aftale udbetale kørselsgodtgørelse skattefrit til frivillige. Her skal kommunen indberette udbetalingen, men det er ikke tilfældet for foreningerne. Læs mere om reglerne her.

Tavshedspligt og underretningspligt
Offentlige ansatte er pålagt tavshedspligt jf. Forvaltningsloven og Straffeloven. Dette gælder ikke på samme
måde for frivillige. Straffelovens § 264 betyder dog, at det er strafbart for borgere at videregive oplysninger
om andre personers private forhold. Dette skal den frivillige gøres opmærksom på, og det skal indgå i samarbejdsaftalen.
Mens offentligt ansatte er underlagt en udvidet underretningspligt, så har almindelige borgere, og dermed
også frivillige, underretningspligt i henhold til Lov om Social Service § 154. Dette gælder, når børn og unge
er udsat for misrøgt i en sådan grad, at der er fare for deres sundhed og udvikling. Læs mere om de juridiske regler her.

Børneattester

Forskellige typer af samarbejde med frivillige
Samarbejdet se ud på følgende måder:






Kommunale medarbejdere opfordrer borgere til at benytte relevante frivillige tilbud, og hjælper med at formidle kontakten hertil, f.eks. i form af udlevering af
flyers, henvise til en hjemmeside, hjælpe med at ringe
op til en forening mv.
En kommunal enhed indgår samarbejde med en frivillig
forening, som gerne vil tage ansvar for en konkret opgave, og enten udfører dette i egne eller kommunale
lokaler, f.eks. en lektiecafé i et Fritidscenter eller aktiviteter for børn ved ferielukning af DUS’en.
Personer uden tilknytning til en frivillig forening ønsker
at yde en frivillig indsats på en kommunal arbejdsplads, og laver aftale om at tage ansvar for en afgrænset opgave nogle få timer om ugen, f.eks. en bedsteforælder der har højtlæsning i børnehaven, eller en
efterlønner der har lyst til at undervise i hobby i et fritidscenter.
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Er man beskæftiget med børn under 15 år, enten som frivillig eller ansat, skal der indhentes børneattest for
at sikre, at en person ikke har været straffet for overgreb på børn. Er de frivillige i samarbejdet tilknyttet en
forening, er det foreningens ansvar at indhente børneattest. Spørg foreningen om de er bekendt med børneattester. Læs mere omkring børneattester her. Blanket til børneattest kan hentes her.

Kommunale videnspersoner
Hvis du har spørgsmål til indholdet i håndbogen, eller har ideer til projekter med frivillige, kan du kontakte:
Frivillighedskonsulent Ken Nielsen
Center for Tværfaglig Forebyggelse
Hjulmagervej 22, 9000 Aalborg
Mail: knie-fb@aalborg.dk
Tlf.: 99 82 76 08
Center for Tværfaglig Forebyggelse tilbyder også praktisk bistand i forbindelse med etablering af indsatser
eller udvikling af eksisterende indsatser. Center for Tværfaglig Forebyggelse samarbejder med De Frivilliges Hus i Aalborg om at styrke frivilligheden i den forebyggende indsats for børn og unge i Aalborg Kommune. De Frivilliges Hus formidler bl.a. frivillig arbejdskraft ud til de frivillige sociale foreninger i Aalborg.
Har du kendskab til borgere, der gerne vil gøre en indsats, så oplys dem gerne om De Frivilliges Hus. De
Frivilliges Hus kan endvidere være behjælpelig med sparring i forhold til frivillighed generelt eller i forhold til
konkrete indsatser. Kontakt derfor:
De Frivilliges Hus
Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg
Tlf.: 98 11 13 44
frivillighuset@frivillighuset.dk

Åbningstider:
mandag - torsdag: 9.30-15.30 og fredag: 9.30-13.30
www.frivillighuset.dk
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Regler og formalia

Eksempler på de forskellige typer af samarbejde



Hvem kan udføre frivilligt arbejde?

Gøre borgere opmærksom på tilbud og hjælpe med at skabe kontakt



Frivilliges arbejdsmiljø



Særligt om arbejdsskader



Forsikring af frivillige



Skatte godtgørelse til frivillige



Tavshedspligt og underretningspligt



Børneattester

Lektiecafé ved Ungdommens Røde Kors
En af kommunens opsøgende medarbejdere fortæller, hvordan han i sin kontakt med de forskellige familier ofte har
gjort opmærksom på frivillige tilbud. Særligt i familier af anden etnisk herkomst faldt snakken ofte på støtten til skolegang og lektier, hvor forældrene i nogle tilfælde havde svært ved at hjælpe deres børn med det faglige indhold. Den
opsøgende medarbejder kendte en lektiecafé i området drevet af Ungdommens Røde Kors, og for at det ikke kun skulle
blive ved snakken, så har han i flere tilfælde lavet en aftale med et barn eller en teenager om at følges derover første
gang. Samtidig ringede han på forhånd til de frivillige i lektiecaféen, og fortalte, at han ville komme med et nyt barn eller
en teenager, for at sikre sig, at der blev taget godt imod ham eller hende. Oplevelsen har hver gang været positiv, og
det har været til stor gavn for barnet/teenageren at bruge det frivillige tilbud om lektiehjælp, både pga. det faglige indhold men også pga. det sociale fællesskab i lektiecaféen. Nogle har endda brugt det både i folkeskolens afgangsklasser
og helt op igennem gymnasietiden, og er endt med selv at hjælpe som frivillige.



Kommunale videnspersoner

Hvem kan udføre frivilligt arbejde?
Som udgangspunkt kan alle udføre frivilligt arbejde, men I skal være opmærksomme på, at der gælder særlige regler for dagpengemodtagere og efterlønnere ift. omfanget af det frivillige arbejde, og a-kassen skal
gøres bekendt med de opgaver, man udfører. Det er vigtigt at gøre den frivillige opmærksom på, at de selv
er ansvarlige for at afklare disse ting med sin a-kasse. Læs mere om reglerne her og her.

En hånd med på vejen
En enlig mor blev af sin familierådgiver foreslået at tage kontakt til "En hånd med på vejen". Derigennem har hun fået en
kontaktven, som hun har jævnlig kontakt med. De første 3 mdr. kom hendes kontaktven hver fredag, hvor de sammen
arbejdede på at rydde op og sortere i lejligheden. Grundet kronisk sygdom og mange hovedsmerter er det vanskeligt for
hende at følge med til at rydde op og skabe system og orden. Mange bilfulde er blevet kørt på lossepladsen og til genbrug, og der er desuden købt møbler i IKEA, som hun har fået samlet af sin kontaktven, da hun slet ikke evner at overskue den slags. Det har alt sammen været en hjælp til mere orden og overskuelighed i hendes lejlighed, selvom det er
svært for hende, at opretholde det hjem hun drømmer om. Hun ved, at hun kan ringe, når hun har brug for hjælp, og når
hun har overskud til at der ”skal ske noget", og de mødes fortsat jævnligt efter aftale fra gang til gang.

Frivilliges arbejdsmiljø
Et godt arbejdsmiljø er vigtigt – uanset om man får løn for det, eller arbejder frivilligt. Et godt arbejdsmiljø er
med til at forhindre arbejdsskader og sygdom, ligesom det skaber trivsel blandt medarbejderne – både hos
de fastansatte og de frivillige. Det vil til enhver tid være den daglige arbejdsmiljøleders ansvar at sikre, at
arbejdsmiljølovgivningen overholdes.
Når frivillige samarbejder med kommunen, og udfører arbejdsopgaver på samme vilkår som de ansatte
medarbejdere, er alle, der arbejder på institutionen – også de frivillige, omfattet af den arbejdspladsvurdering (APV) og den arbejdsmiljøorganisation, som institutionen i forvejen har. Det vil sige, at der er samme
forventninger, regler og forpligtigelser overfor de frivillige som over for ansatte medarbejdere, når det gælder psykiske belastninger (stress, konflikter, mobning, seksuel chikane, vold, trusler, traumatiske hændelser, indflydelse på eget arbejde, manglende støtte osv.)

Når en frivillig forening og kommunen indgår samarbejde

Barnets Blå Hus
Barnets Blå Hus er et støttecenter oprettet af Blå Kors for børn fra familier med misbrugsproblemer. Børnene
kan komme alene eller sammen med deres forældre, og der tilbydes fællesspisning samt weekend- og ferieaktiviteter. For børnene er der mulighed for samtaler individuelt eller i grupper.
Aalborg Kommune har været i dialog med Blå Kors om oprettelsen, og har hjulpet med at finde egnede lokaler til Barnets Blå Hus. Man er i fortsat dialog om formen på det fremtidige samarbejde. Kommunale medarbejdere, bl.a. socialrådgiverne i familiegrupperne, samt trivselspersoner fra skolerne, gør børn/familier i målgruppen opmærksomme på tilbuddet, og opfordrer til at bruge det.

Særligt om arbejdsskader
Det er altid vigtigt at tænke sikkerheden ind, når man planlægger en arbejdsopgave, men det er især vigtigt
i de situationer, hvor man erfaringsmæssigt ved, at der sker mange skader. Det er typisk:
 Når opgaverne er nye for dem, der skal udføre dem. Sørg derfor for en grundig introduktion og tal om
hvad man skal gøre, hvis der sker noget alvorligt.
 Når opgaverne er usædvanlige for dem, der skal udføre dem. Det kan for eksempel være en arbejdsdag, hvor forældre mødes for at lave kreativ udsmykning. Brug frivillige med særlige forudsætninger til
at stå for et område de kender til, for eksempel brug af maskiner, arbejde på stiger, eller teknisk hjælp
til tunge løft.
 Når flere opgaver udføres samtidigt på samme tid.
Konkret kan I sammen drøfte spørgsmål som:
 Er der nogen områder, hvor de frivillige kan komme til skade, mens de løser en opgave?
 Er I/de helt trygge ved det arbejde, der skal udføres?
 Hvordan tilrettelægges arbejdet, så det er sikkert?
 Hvad er planen for hvad der skal gøres, hvis der alligevel sker et uheld?
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Trivselsgruppe i folkeskolen udført af Barnets Blå Hus
Barnets Blå Hus har en trivselsgruppe på en folkeskole i Aalborg Kommune. Trivselsgruppen tilbyder børn, der ikke trives i skolen støtte gennem samtaler og sociale aktiviteter.
Sofie på 10 år går i 4. klasse. Hun bor alene sammen med sin mor, som er psykisk syg. Sofie oplever ofte, at det er
svært derhjemme, og familien har ikke noget stort netværk. I skolen føler Sofie sig anderledes, da hun ikke oplever de
samme ting som de andre klassekammerater.
Sofie blev derfor tilbudt at komme med i trivselsgruppen på skolen, som er et tilbud lavet i samarbejde med Barnets Blå
Hus. Det gav Sofie mulighed for, at få talt om noget af det som er svært derhjemme. Hun lærte nye måder at takle det
svære på (sikkerhedsplaner), fik øje på hendes stærke sider, og ikke mindst blev hendes trivsel øget. Hver gang blev et
nyt emne taget op, og der blev lavet forskellige øvelser—og så var der også lidt spiseligt til en hyggestund.
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Kom godt i gang med samarbejdet


Hvordan kommer vi godt i gang?



Rammerne for det gode samarbejde



Ledelse



Hvilke opgaver kan en frivillig løse?



Organisering

Hvordan håndterer vi konflikter—og hvordan afslutter vi et samarbejde?

Kom godt i gang med samarbejdet
Dette afsnit har til formål at guide jer igennem det at komme godt i gang med at samarbejde med frivillige organisationer. De forskellige afsnit beskriver desuden en række opmærksomhedspunkter, som det er en god idé, at I som arbejdsplads drøfter, og tager stilling til, inden I sætter samarbejder i gang.

Hvordan kommer vi godt i gang?
Der er mange måder at komme i gang med at samarbejde med frivillige på. F.eks. ved at starte med at indhente viden om hvilke frivillige sociale foreninger der findes i Aalborg Kommune, eller ved at igangsætte fælles initiativer med en allerede kendt frivillig forening. Samarbejdet kan også starte ved at I inddrager enkelte
borgere og/eller foreninger i konkrete udviklingstiltag eller aktiviteter, eller måske er der borgere som har henvendt sig til jer, med ønsket om at blive frivillig på jeres arbejdsplads. Hvis I allerede har frivillige tilknyttet,
kan I læse mere om, hvordan I med fordel kan organisere de frivillige, under afsnittet organisering på side 7.
Samarbejder med frivillige / frivillige sociale foreninger
Samarbejdsaftaler/partnerskab
Oplyser om tilbud i foreningen
Andre former for samarbejde
Kender foreningerne i Aalborg og deres tilbud
Frivillige sociale foreninger
Fritidsforeninger (spejder, idræt osv.)
Andre typer foreninger
Intet samarbejde med frivillige

Fælles for alle de nævnte tilgange er, at hvis man som arbejdsplads ønsker at etablere et samarbejde med
frivillige omkring en aktivitet eller en indsats, er det en god idé at starte med at udarbejde en projektbeskrivelse som beskriver målet med samarbejdet, målgruppens behov og kompetencer, samt hvordan man konkret
har tænkt sig at gribe opgaven an. Derfor er det i opstartsfasen relevant at opstille en række spørgsmål: Hvilken konkret indsats ønsker man at samarbejde med frivillige omkring? Hvilke kompetencer kræver det?
Hvem har dem, og hvordan kan de engageres i indsatsen?
Her er det vigtigt at huske på, at en frivillig indsats ikke kan bestilles efter behov. I stedet kan man undersøge, hvem i den frivillige verden der arbejder med samme målgruppe, og hvilken indsats de gør, og lade det
være udgangspunktet for et samarbejde.



Hvordan håndterer vi konflikter



Konflikter forsvinder ikke af sig selv



Kan man fyre en frivillig?

Hvordan håndterer vi konflikter – og hvordan afslutter vi et samarbejde?
Det følgende afsnit er en guide til, hvordan konflikter som involverer frivillige kan løses, og ikke mindst,
hvad I som arbejdsplads kan gøre for at undgå, at konflikter overhovedet opstår.

Hvordan håndterer vi konflikter?
Konflikter opstår i alle situationer, hvor mennesker er sammen, og kan også opstå i samarbejdet med frivillige og/eller eventuelt blandt frivillige. At undgå konflikter er nærmest umuligt, men man kan gøre meget for
at forberede sig på dem, og dermed gøre dem lettere at løse når de opstår. Denne forberedelse bør allerede starte, inden man sætter et samarbejde i gang, med en plan for en klar rollefordeling samt tydelig kommunikation og opfølgning som både frivillige og personale bakker op om.

Konflikter forsvinder ikke af sig selv
Hvis der opstår konflikter, er det vigtigt at tage fat i dem så hurtigt som muligt. Nogle gange kan det være
fristende at læne sig tilbage, og håbe på at de går over af sig selv, men det gør de meget sjældent. Man må
sætte sig ned om bordet og få talt ud om, hvorfor tingene ikke fungerer som de burde – og her er det lederen, der har ansvaret for at sikre, at det sker. Konflikter om konkrete spørgsmål (hvilke aktiviteter skal vi have, hvordan skal vi udføre dem osv.) er oftest de letteste at løse, fordi man kan formulere rimeligt klare
kompromisforslag. Men mange konflikter handler om personlige modsætningsforhold, som kan være svære
at gennemskue – især fordi hovedpersonerne måske ikke engang selv har erkendt, at det er det, det handler om. Engang imellem kan det være nødvendigt at erkende, at en konflikt er uløselig – eller vil kræve for
mange ressourcer at løse.

Kan man fyre en frivillig?
Et af formålene med frivilligt socialt arbejde er værdien for brugerne. Hvis en opgave ikke længere er relevant, eller hvis involveringen af frivillige ikke er hensigtsmæssig for brugerne, så kan samarbejdet med en
forening eller med enkelte frivillige ophøre. Omvendt kan en frivillig eller en frivillig forening til enhver tid
selv vælge at træde ud. Samarbejdet kan også ophøre, hvis den ene af parterne ikke ønsker, eller ikke er i
stand til at overholde sin del af samarbejdsaftalen.

Rammen for det gode samarbejde
Det er vigtigt at få drøftet arbejdspladsens holdninger til det frivillige arbejde, inden samarbejdet med de frivillige gøres til en del af arbejdspladsens overordnede strategi, idet inddragelsen af frivillige kommer til at påvirke alle medarbejdere og brugeres hverdag i et eller andet omfang. Derfor er det en god idé at lade inddragelsen af frivillige være et punkt på dagsordenen på personalemøder, i forældrebestyrelser mv.. Dertil kommer
at det altid skal drøftes i MED-udvalget, inden der indledes samarbejde med frivillige. Under bilagene kan du
finde inspiration til hvordan inddragelsen af frivillige kan drøftes i MED-udvalget.
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Kommunikation
God kommunikation mellem de frivillige og medarbejderne er en forudsætning for et godt samarbejde og for udviklingen af nye idéer og aktiviteter. Derfor er det vigtigt, at I som arbejdsplads finder en god model for, hvordan I kan
kommunikere med de frivillige, så alle får samme information. Hvis I har en
hel gruppe frivillige tilknyttet, vil det ofte være en fordel at finde en person i
gruppen, som vil tage ansvar for kontakten og koordineringen med resten af
gruppen. I kan også sørge for, at der bliver oprettet en mailliste eller en Facebook gruppe el.lign., så alle frivillig jævnligt modtager ny information direkte.
Desuden er det vigtigt, at gøre det klart for de frivillige hvem de skal henvende sig til, hvis der er problemer. Husk at ændringer som I foretager på institutionen også påvirker de frivillige.
Det er også relevant at orientere brugerne af jeres institution, og eventuelt
også de pårørende, om formålet med at invitere frivillige indenfor. Når brugere og pårørende er forberedt, bliver opstarten nemmere, og måske er der også potentielle frivillige blandt dem. For eksempel har mange børn bedsteforældre, som både kan og vil give en hånd med i dagtimerne.

Det er ligeledes afgørende, hvis samarbejdet skal lykkes, at der oparbejdes nogle sunde samarbejdsstrukturer mellem de frivillige og arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at parterne er åbne for hvad samarbejdet
skal indeholde, og har respekt for hinandens kompetencer, værdier og bidrag. Debatter arbejdspladsens
rammer, roller og ansvar, for at sikre det gode samarbejde mellem frivillige og ansatte.
Det er endvidere vigtigt at der sættes en organisatorisk ramme for ansvaret. Hvem tager imod de frivillige?
Hvem henvender de frivillige sig til med spørgsmål eller information? Hvem gør hvad, hvis der opstår problemer? Derfor er det vigtigt, at I som arbejdsplads lægger en plan, før I byder frivillige indenfor, da dette
medvirker til god integration af de nye tiltag på arbejdspladsen, og dermed er med til at give sikkerhed hos
såvel de frivillige, som hos medarbejderne. Planen kan fungere som en handlingsplan for opstartsfasen og
kan for eksempel beskrive:









Hvilke frivillig-aktiviteter kan give mening og værdi for vores arbejdsplads og brugere?
Hvilken rolle har medarbejderne i forbindelse med de frivillige aktiviteter?
Hvordan vil vi rekruttere de frivillige?
Hvem fungerer som tovholdere og byder de frivillige velkommen?
Hvordan introduceres de frivillige til opgaverne?
Hvad skal de frivillige orienteres om og eventuelt skrive under på?
Hvordan sikrer vi, at de frivillige trives?
Hvordan håndterer vi eventuelle konflikter med (og mellem) de frivillige?

Inddragelse
Inddragelse af de frivillige, og en tydelig og respektfuld kommunikation, sikrer fælles ejerskab i samarbejdet. Der findes flere måder hvorpå I som arbejdsplads kan sikre inddragelsen og den gode kommunikation:
 I kan udgive et kort nyhedsbrev til de frivillige med interne beskeder, gode historier og billeder fra de frivillige aktiviteter – og
give ros til de frivillige for deres indsats. Det skaber fællesskab og giver glæde og stolthed ved de frivillige aktiviteter. Det er
også en god måde at sikre, at alle får samme information.

 I kan arrangere fællesmøder for de frivillige, som derved får et rum til fælles diskussion og evaluering af aktiviteterne. Det
kan være en temaaften – eventuelt sammen med personalet. Frivillighedskonsulenten i Center for Tværfaglig Forebyggelse
kan være behjælpelig med at finde relevante oplægsholdere.

 Lederen og kontaktpersonen fra personalegruppen kan løbende holde møder med de frivillige, så de i fællesskab kan evaluere aktiviteterne, planlægge særlige arrangementer og udvikle nye tiltag.

Værdsættelse
Den frivillige indsats er ulønnet. De frivillige har derfor brug for at blive motiveret med andre former for anerkendelse. En meget stor del af de frivilliges ”løn” er den anerkendelse I giver dem – så vær rundhåndet
med den. Anerkendelsen kan se ud på mange måder. At blive værdsat drejer sig ikke kun om ros – det er
også et udtryk for anerkendelse, at I f.eks.:

Ledelse
Det er vigtigt, at der er tydelighed omkring den ledelsesmæssige forankring. Den kommunale leder skal se,
høre og anerkende de frivillige, som der indgås samarbejde med. Dertil er det lederens ansvar at sørge for,
at der er gode fysiske rammer om de frivillige, så de føler sig velkomne på arbejdspladsen. Inspiration til
dette kan findes hos Væksthus for ledelse - her.

Hvilke opgaver kan en frivillig løse?
Frivillige eller foreninger hverken kan, eller skal erstatte kommunalt personale. Det betyder, at frivillige ikke
må løse opgaver, som kræver visitation eller registreringer. Frivillige kan heller ikke overtage ydelser, som
borgeren har retskrav på. Omvendt kan en frivillig ikke afkræves referater eller rapporter. Herunder ses et
diagram, som beskriver de mange forskellige områder, hvor frivillige kan engageres.

 Sørger for gode rammer for det frivillige arbejde – hjælp f.eks. med at skaffe materialer til
de frivilliges aktiviteter

 Sørger for gode fysiske forhold for de frivillige – f.eks. et sted at hænge overtøj mv.
 Som arbejdsplads er åben overfor de frivilliges forslag og kommentarer
 Sørger for, at de frivillige får den relevante viden om, og introduktion til, institutionen og
arbejdet.

 Laver særlige arrangementer, som for eksempel en temaaften eller en sommerfest for de
frivillige for at vise jeres anerkendelse af deres arbejde

 Skaber mulighed for personlig udvikling – og at personlige ønsker og motivation tages
alvorligt

 At I indlemmer de frivillige i det sociale fællesskab på arbejdspladsen
 At de frivillige får mulighed for at få indflydelse på beslutninger som vedrører dem

Almindelige ting som at tilbyde opfølgningssamtaler og invitere til sociale begivenheder, er også med til, at den frivillige føler sig værdsat på arbejdspladsen.
Ovenstående er ligeledes med til at sikre de frivilliges trivsel på arbejdspladsen. Hvis I gerne vil tilbyde jeres frivillige noget ekstra, som for eksempel et
kursus eller en temaaften, så kan frivillighedskonsulenten i Center for Tværfaglig Forebyggelse også være behjælpelig med tips og idéer til dette.
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Kunsten at fastholde det gode samarbejde

Organisering
De frivillige kan være organiseret på forskellig vis. Uanset om der indgås samarbejde med enkelte frivillige
eller en frivillig forening, må det i hvert enkelt tilfælde ske efter klare retningslinjer nedskrevet i en samarbejdsaftale. I bilagene til denne håndbog findes to forskellige skabeloner til en samarbejdsaftale. Den ene
er målrettet enkelt frivillige, og kan anvendes der hvor arbejdspladsen laver et direkte samarbejde med den
enkelte frivillige. Den anden skabelon er målrettet samarbejde mellem arbejdspladsen og en forening. Gældende for begge samarbejdsaftaler er, at de tydeligt specificerer samarbejdet i tid og omfang, ligesom den
angiver hvem der er kontaktperson fra begge enheder. Indgås der samarbejde med en frivillig forening, kan
specifikationen af samarbejdet godt være målrettet en gruppe af frivillige.
Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at sikre, at lovkrav og retningslinjer om tavshedspligt mv. overholdes. Derfor er der udarbejdet et forslag til et velkomstbrev, som gør den frivillige opmærksom på en række punkter, og herunder f.eks. også gældende regler for tavshedspligt og underretningspligt samt forsikringsforhold. Velkomstbrevet kan også findes blandt bilagene til denne håndbog. Vi anbefaler, at den medarbejder der fungerer som de frivilliges kontaktperson på institutionen, gennemgår velkomstbrevet og udarbejder samarbejdsaftalen sammen med den/de kommende frivillige, hvorefter begge parter underskriver
aftalen.
Det kan endvidere være en god idé at supplere velkomstbrevet med et afsnit om, hvad det vil sige at være
frivillig på jeres institution, samt hvilke særlige regler, vilkår og rammer der gælder. Det er vigtigt, at rammerne for den frivillige indsats er tydelige og synlige. Hvis de frivillige møder op til en udefineret opgave,
kan han/hun opleve det som spild af tid. Samtidig skal de frivillige dog også opleve, at de bliver lyttet til, og
har en vis grad af medindflydelse på opgaverne, da dette er afgørende for de frivilliges motivation.



Respekt som udgangspunkt



Den gode introduktion



Kommunikation



Inddragelse



Værdsættelse

Kunsten at fastholde det gode samarbejde
Når de første skridt til at indgå et samarbejde er taget, og de formelle aftaler omkring opgavens karakter og
varighed er på plads, er det tid til at de frivillige skal integreres som en del af arbejdspladsen. I de følgende
afsnit er der opridset en række punkter, I som arbejdsplads skal være opmærksom på i hverdagen, når I
samarbejder med frivillige. I Aalborg Kommune findes der flere eksempler på, at kommunalt - frivilligt samarbejde er til glæde og inspiration for alle parter. Eksemplerne peger på at inddragelse, kommunikation,
værdsættelse, forventningsafstemning og en klar rollefordeling er noget, der har stor betydning for, om
der skabes et frugtbart samarbejde.

Respekt som udgangspunkt
Gensidig respekt er afgørende i samarbejdet mellem kommunale og frivillige aktører. Den frivillige må respektere de ansattes kompetencer og faglige mandat, og den kommunale medarbejder må respektere den
frivilliges selvstændighed og personlige motivation for det sociale engagement.

Samarbejde med frivillige foreninger
Samarbejdsaftalen mellem en kommunal enhed og en frivillig forening skal beskrive det projekt som der
samarbejdes omkring, herunder dets tidsplan, hovedaktiviteter, målgruppe, de involverede parter, parternes
ansvars- og rollefordeling samt forpligtelser og rettigheder. Samarbejdsaftalens hovedformål er således at
synliggøre de indbyrdes forventninger aftalens parter har til hinanden, og til det fælles projekt, inden projektet sættes i søen. Hvis I har behov for vejledning og sparring i processen, kan I altid kontakte Frivilligkonsulent Ken Nielsen, tlf. 99 82 76 08, Center for Tværfaglig Forebyggelse

Inden I sætter en aktivitet i gang, bør I have en tydelig plan med en klar rollefordeling, som både frivillige og
personale bakker op om. På den måde kender alle deres rolle og ansvar i forløbet.
Sørg for at afstemme jeres forventninger til hinanden hele vejen rundt: medarbejdere, ledere og frivillige.
Det vil gøre det videre samarbejde lettest for alle parter. Sørg også for løbende at evaluere projektet eller
aktiviteten, så den hele tiden fungerer tilfredsstillende for alle parter. Det er vigtigt, at der bliver rettet op på
eventuelle misforståelser så hurtigt som muligt. Man risikerer at skabe en dårlig stemning eller miste en god
frivillig, hvis man ikke får løst problemerne med det samme.

Samarbejde med enkelte frivillige
Samarbejdsaftalen mellem en kommunal enhed og en enkelt frivillig beskriver den frivilliges opgaver og ansvar, samt formålet med den frivilliges engagement på arbejdspladsen. Hvis en kommunal arbejdsplads
ønsker at inddrage mange enkelte og uorganiserede frivillige anbefaler vi, at de frivillige indgår i en form for
organisering – enten ved at de melder sig ind en eksisterende forening som arbejder med sammen målgruppe, eller ved at oprette en støtteforening for arbejdspladsen. Dette er vigtigt for at opretholde grænser
mellem det frivillige og professionelle arbejde, og for at den enkelte frivillige ikke kommer i klemme i forhold
til regler for dagpenge- og efterlønsmodtagere. Det er nemt og enkelt at oprette en forening. Aalborg Kommune har et sæt standardvedtægter som I kan anvende, og frivilligkonsulent, Ken Nilsen kan ligeledes være behjælpelig i processen med at oprette en støtteforening.

Den gode introduktion
Først og fremmest er det vigtigt at sørge for, at de frivillige føler sig velkomne. Derfor er det vigtigt med en
god introduktion til arbejdspladsen, da dette medvirker til et godt samarbejde. En god introduktion til arbejdspladsen og til opgaverne kan sikres ved at de frivilliges kontaktperson:





Fortæller om arbejdspladsen og de daglige rutiner.
Afklarer hvilken interesse den frivillige har i opgaven.
Afklarer hvor meget tid den frivillige har til rådighed til opgaven.
Formidler gensidigt ansvar og forpligtelser.

Det skal samtidig understreges, at det kræver en indsats at forberede og gennemføre en god introduktion til
de frivillige samt at give løbende opfølgning på samarbejdet. Erfaringerne viser dog, at den investerede tid
er godt givet ud. En god opstart er den første forudsætning for, at de frivillige trives og kan yde en positiv
indsats til gavn for både borgere, medarbejdere og de frivillige selv.
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