
GODE RÅD TIL FORENINGER 
om rekruttering og fastholdelse af unge 
 

Fra Projekt Frivilligs inspirationskatalog: 
http://www.projektfrivillig.dk/Webnodes/da/Web/PF/Forside/Nyheder/Projekt+Fr
ivilligs+Id%E9katalog+for+Frivillighedsvejledere+og+fore 
 

1. Fang de unges interesser  
Opgave - og aktivitetsbeskrivelser skal være attraktive – vis, hvad de unge får ud af at være frivillige 
hos jer. Hvad har de muligheder for at prøve kræfter med? Hvilke kvalifikationer og kompetencer 
opnår de? Vær lydhør over for unges egne ønsker om frivillige aktiviteter; måske den frivillige kan 
noget, I har brug for i foreningen, men ikke har formuleret?  
Få unge til at fortælle, hvad de synes, kunne være spændende opgaver hos jer.  
 

2. Konkrete beskrivelser af afgrænsende forløb  
Præsentér afgrænsende forløb med konkrete beskrivelser: Hvad er forløbets/aktivitetens indhold, 
arbejdsopgaver, tidsforløb, forventninger, læringsudbytte for den frivillige. Det giver overblik og gør 
den frivillige indsats overskuelig for den unge.  
Husk at et afgrænset forløb/aktiviteter kan være vejen frem til på sigt at fastholde de unge i 
foreningernes kerneaktiviteter.  

 
3. Introduktionsforløb  
Klæd den frivillige godt på. Fortæl om foreningens eller organisationens værdigrundlag, organisering, 
arbejdsområder, målgruppe(r), så den unge frivillige ved, hvad han/hun er en del af. Er der evt. en 
ansvarlig kontaktperson, kursustilbud, udviklingsmuligheder, retningslinjer/politikker i foreningen?  

Planlæg eventuelt gruppeforløb. Det er med til at skabe sammenhold blandt frivillige og tilhørsforhold 
til foreningen fra starten af.  

 
4. Forventningsafstemning  
Hvad forventes der af den frivillige? Hvor meget indflydelse har man på opgaven som frivillig? Hvad har 
man ret til at tage beslutninger omkring? Hvilke ansvarsområder? Hvad kræver det eksempelvis af 
kompetencer og forudsætninger at være en god lektiehjælper, besøgsven for ældre eller 
badmintontræner?  
Spørg ligeledes ind til, hvad den frivillige forventer af foreningen.  
 

5. Mentorordning – frivillighed i øjenhøjde/ung til ung/identifikation  
Det er en god idé at koble nye frivillige sammen med erfarne frivillige, der kan vejlede og rådgive om 
foreningens aktiviteter og svare på mange af de spørgsmål, nye frivillige kan have.  
 

6. Socialt samvær, fællesskabsfølelse og fleksibilitet  
Sociale ryste-sammen-aktiviteter mellem både nye og gamle frivillige i foreningen skaber relationer og 
en god og tryg start for en ny frivillig. Et godt socialt netværk gør det sjovere at være frivillig, styrker 
ansvarsbevidsthed, skaber tilhørsforhold og potentiale for langvarig tilknytning til foreningen.  
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Fleksibilitet er vigtigt at medtænke i forløbene: De unge skal tilpasse deres frivillige forløb i en travl 
hverdag med lektier, kammerater, sport, familie osv. Kortere forløb kan medvirke til, at flere unge kan 
afse tid til at være frivillige i en overskuelig periode frem for eksempelvis at forpligtige sig til et 
langvarigt forløb.  
 

7. Anerkend og værdsæt den frivillige  
Fortæl, hvad succeskriterierne i forløbet eller aktiviteten er og giv feedback på den frivilliges indsats.  
Hold ikke igen med ros. Vis at den frivillige indsats giver mening, og at den frivillige er med til at gøre 
en forskel i foreningen. Rådgivning, feedback og supervision til den unge kan forebygge tvivl og tab af 
gejsten, og dermed være med til at fastholde den frivillige.  
Gør eventuelt noget særligt ud af afslutningen på et forløb – anerkendelse medvirker til at fastholde 
unge i foreningslivet, idet de tager gode erfaringer og oplevelser med sig fra foreningen. I får glade 
frivillig, og det er samtidig gratis PR for foreningen.  
 

8. Imødekommenhed over for nytænkning  
Spørg ind til og vær imødekommende over for den frivilliges perspektiver på foreningens 
aktiviteter/indsatsområder. Vær lydhør sparringspartner for frivillige med nye idéer. Folk, der kommer 
udefra kan ofte give nye vinkler på det frivillige felt. Tag de frivillige seriøst, vær åbne over for 
eventuelt selvstændige ønsker til forløb, for det kan måske være med til at kvalificere og udvikle 
foreningens arbejde.  
Tænk fremad: Er der andre muligheder for den frivillige efter endt forløb? 12  

 

9. Giv de unge indblik i foreningen  
Giv de unge mulighed for at afprøve de forskellige funktioner, der skal varetages i en forening, såsom 
at sidde i bestyrelsen, være træner, dommer, festarrangør eller sidde i et udvalg m.m. Det er vigtigt at 
skabe grundlaget for den unges fremtidige engagement i foreningen. Det giver også den unge indblik i 
foreningsdemokrati og i foreningers måde at fungere på, og er således med til at danne den unge. 


