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 Modtagelse af nye frivillige  
(modtagelsen / velkomsten / introduktionen er tidsmæssigt lige efter rekrutteringen eller 
sammenfaldende med denne) 
 
Kilde: www.nyidanmark.dk 
 

Tre gode råd:  
1. Tænk tilbage på dit eget første møde med foreningen. Hvilke informationer manglede du – og hvilke 
informationer var du glad for at få? Hvornår følte du dig usikker? Hvad og hvem hjalp dig og gjorde dig tryg?  

2. Hold regelmæssige introduktionsmøder og udarbejd skriftligt materiale til nye frivillige.  

3. Undgå indforstået snak ved møder og i skriftligt materiale. Tal og skriv klart og præcist. Det, der er 
åbenlyst eller helt naturligt for dig, kan være nyt for andre.  
 

Vigtige informationer til nye frivillige – fx til introduktionsmøder og i skriftligt 
materiale:  
 

 Foreningens aktiviteter  

 

 Muligheder for de frivillige i foreningen – også for at få indflydelse og medbestemmelse  

 

 Foreningens værdigrundlag, kernebudskaber og foreningens struktur, demokratiske opbygning  

 

 Foreningens historie og evt. medlemskab af forbund m.m.  

 

 Sociale aktiviteter og / eller traditioner 

 

 Relationer til og omgang med eventuelle brugere/målgrupper for det frivillige arbejde 

  

 Relationen mellem lønnet og ulønnet personale og relationer mellem frivillige  

 

 Kontaktpersoner (hvem går man til for…)  

 

 Skrevne og uskrevne regler og retningslinjer 

  

 Forkortelser eller ordforklaringer  
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Fastholdelse af nye frivillige  
 
Det kan være en god ide at overveje, om I skal have procedurer for, hvad der skal ske i den første tid som 
frivillig – og hvad I skal gøre for at fastholde frivillige på længere sigt. Fx:  

 
Faste procedurer for: 
 
 

Hvad kan man gøre?  
 

Hvad vil det sige i praksis?  
Have en kontaktperson   

Det er en god ide at etablere en ordning, 
hvor garvede frivillige tager hånd om de nye 
frivillige.  
- Det kan være for at lære den nye frivillige 
op i de relevante arbejdsopgaver.  
- Men det kan også være for at holde fast og 
sikre, at den nye frivillige er velinformeret.  
- Måske kan man mødes regelmæssigt over 
en kop kaffe. 
- Måske kan den garvede frivillige sørge for 
at ringe og følge op.  
- For nogle nye i en forening kan det være 
vanskeligt at tage emner op med klubbens 
ledelse eller i større forsamlinger. Her kan 
kontaktpersonen være talerør og 
viderebringe budskabet.  

Opfølgning  Nogle gange ryger man ud af det frivillige 
arbejde ved en tilfældighed. Måske har man 
travlt med arbejde, familie eller studie.  Og 
når man er klar igen, føler man, at løbet er 
kørt. Det kan også tænkes, at nogen har sagt 
eller gjort noget, som får den nye frivillige til 
at holde sig væk. Overvej, om I skal have 
faste procedurer for frivillige, der ikke 
længere er aktive. Måske handler det bare 
om at ringe og invitere den frivillige med 
igen?  

Særlige hensyn  Overvej om I skal tage særlige hensyn til de 
frivillige. Det kan være vidt forskellige 
hensyn. Fx  tage hensyn til sprogproblemer,  
handikap.  

Sociale aktiviteter  Venskab og hygge er en meget vigtig del af 
det frivillige arbejde. Hvis I ikke allerede har 
det, kan I overveje faste sociale aktiviteter 
som månedens eftermiddagskaffe, 
sommerfest, fællesspisning, morgenmad 
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eller andet. Overvej, om man både skal fejre  
jul, påske og andre højtider.  

Feedback & hjælp Det betyder meget for den frivilliges 
motivation, at der gives en faglig sparring og 
feedback på opgaveløsningen - hav altid 
hjælp parat, hvis nogen kører fast i en 
opgave. Giv anerkendelse, ros. 
Systematisér feedback og hjælp, så den er 
tilstedeværende for alle. 

 


