
 

 

Projekt Frivillig for foreninger og organisationer 
 

Foreningernes og organisationernes muligheder i Projekt Frivillig 
Projekt Frivillig er et nyt tilbud til alle elever på en ungdomsuddannelse om at deltage i et forløb med 

frivilligt arbejde på minimum 20 timer uden for skoletiden. Eleverne modtager et bevis for deres deltagelse i 

et forløb, som de kan vedlægge deres eksamensbevis. 

 

Som frivillig forening eller organisation får I med Projekt Frivillig en ny og unik måde at rekruttere frivillige 

på. Ved at udbyde et Projekt Frivillig forløb, får I mulighed for at introducere jeres forening eller 

organisation for nye frivillige - frivillige som forhåbentlig har lyst til at fortsætte indsatsen hos jer efter at 

forløbet i Projekt Frivillig er afsluttet. Projekt Frivillig forløb adskiller sig fra andre typer frivilligt arbejde, 

idet forløbene skal være afgrænsede, men være på minimum 20 timer. 

 

Hvad skal man gøre som forening/organisation hvis man gerne vil deltage i Projekt Frivillig? 

Som forening eller organisation behøver man ikke udarbejde et nyt tilbud i forbindelse med Projekt Frivillig. 

Man skal blot tage stilling til, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan introducere, motivere og engagere 

elever på en ungdomsuddannelse til foreningens eller organisationens arbejde. I det følgende har vi skitseret 

hvordan I som forening eller organisation kommer i gang med at udbyde Projekt Frivillig forløb. 

 

1. Projekt Frivillig forløbet defineres 

Forløbets form og indhold skal skitseres. På denne måde sikrer I, at eleverne får et indblik i forløbets gang, 

og at deres og jeres forventninger til forløbet stemmer overens. Det er også en god ide at overveje, hvilke 

opgaver elever på ungdomsuddannelserne vil finde interessant. Det er ikke alle, der finder det lige interessant 

at gøre rent i 20 timer.  

 

I skal også overveje, om de frivillige og ansatte i jeres forening/organisation har tid og overskud til at 

introducere og guide eleverne gennem forløbet. Vi anbefaler alle foreninger og organisationer, der udbyder 

forløb, at udpege en kontaktperson som står til rådighed for de nye frivillige.  

 

Forløbet i Projekt Frivillig skal vare minimum 20 timer – det må gerne være længere, men et forløb skal ske 

indenfor rammerne af en frivillig forening eller organisation. 

 

De følgende spørgsmål kan I bruge til at afklare, om det forløb I vil udbyde, egner sig som et Projekt 

Frivillig forløb. 

 



 

 

§ Er det frivillige arbejde, som I tilbyder, interessant og lærerigt for eleven?  

§ Giver forløbet et indblik i foreningens/organisationens arbejde og organisering? 

§ Varer forløbet minimum 20 timer? 

§ Har jeres forening/organisation ressourcer og kompetencer til at udbyde og gennemføre et Projekt 

Frivillig forløb? Kan I udpege en kontaktperson for den enkelte elev og sikre et sammenhængende 

forløb på mindst 20 timer?  

 

2. Annoncering af forløb 

Når I har tænkt et forløb grundigt igennem, skal I annoncere forløbet. I kan annoncere jeres forløb på flere 

måder. Mange unge anvender sociale it-medier, hvor det vil være oplagt at annoncere.  I opslaget er det først 

og fremmest værd at overveje, hvordan forløbet skal beskrives. Det er vigtigt, at I beskriver 

arbejdsopgaverne således, at de giver eleven en idé om, hvad eleven skal lave hvornår og hvordan. En oplagt 

måde at annoncere frivilligforløbet på, er at benytte Projekt Frivillig’s hjemmeside. Projekt Frivillig er netop 

i gang med at udvikle en søgedatabase, som skal indeholde Projekt Frivillig forløb. Basen bliver således 

mødeplads, hvor eleverne kan finde forløb, mens foreninger og organisationer kan synliggøre de forløb, de 

ønsker at udbyde.  Allerede nu kan alle foreninger og organisationer annoncere forløb på portalen 

www.frivilligjob.dk. Databaserne på Projekt Frivillig og Frivilligjob.dk arbejder sammen, så det er ikke 

nødvendigt at slå frivilligforløbet op på begge portaler.  

 

Når I rekrutterer frivillige til Projekt Frivillig forløb, kan I med fordel benytte jer af egne netværk og 

relationer. Måske har I allerede frivillige, som gerne vil forsætte i Projekt Frivillig forløb? Det kan også 

være, at nuværende frivillige kender elever på ungdomsuddannelserne, som gerne vil deltage i et Projekt 

Frivillig forløb?  

 

Endelig kan I benytte de regionale centre, som hjælper foreninger og organisationer med kontakten til de 

unge.  

 

Huskeliste når I vil annoncere et forløb 

Der er blandt andet følgende muligheder for annoncering af forløb: 

1. Elektroniske medier f.eks. 

a. www. frivilligjob.dk, hvor man kan markere sit forløb som et Projekt Frivillig forløb, når det 

slås op 

b. Projekt Frivillig, som er klar med en job-database snarest 

c. Facebook (det er vigtigt, man er opmærksom på, at der er særlige regler omkring f.eks. 

rettigheder på Facebook, som det er godt at sætte sig ind i før man bruger mediet)  

http://www.frivilligjob.dk/


 

 

2. Egne netværk 

3. Det regionale center 

 

3. Kontrakt for forløbet 

Projekt Frivillig anbefaler, at I som forening eller organisation udarbejder en kontrakt i samarbejde med 

elever, der deltager i et Projekt Frivillig forløb hos jer. Kontrakten er med til at sikre, at I og eleven har de 

samme forventninger til, hvad der skal ske, således at forløbet bliver godt og frugtbart for begge parter. I kan 

downloade et eksempel på en standardkontrakt fra Projekt Frivillig’s hjemmeside www.projektfrivillig.dk.  

 

4. Gennemførelse af forløb 

Forløbet gennemføres som aftalt mellem eleven og foreningen eller organisationen. 

Foreningen/organisationen stiller en kontaktperson til rådighed og hjælper med de eventuelle spørgsmål, den 

frivillige måtte have under forløbet. 

 

5. Frivilligbeviset underskrives 

Det er elevens ansvar at printe og udfylde Frivilligbeviset. Fra 1. maj er det muligt at downloade 

frivilligbeviset fra www.projektfrivillig.dk. Det er organisationens eller foreningens opgave er at underskrive 

beviset. Beviset er kun gyldigt, hvis foreningen/organisationen har underskrevet det. Det er vigtigt, at 

kontaktpersonen står til rådighed, når beviset underskrives, og søger for at oplysningerne på beviset er 

korrekt.   

 

Selv om Frivilligbeviset stadig er under udarbejdelse kan eleverne naturligvis allerede nu deltage i et forløb. 

De frivillige vil så modtage et bevis for deres deltagelse, så snart det er udarbejdet. Hvis den frivillige har 

brug for sit bevis før 1. maj udsteder Landssekretariatet for Projekt Frivilligs gerne et midlertidigt bevis.  

 

Nyhedsbrev 
Hvis du har lyst til løbende at følge med i Projekt Frivillig’s udvikling, er det nu muligt at tilmelde sig vores 

nyhedsbrev på www.projektfrivillig.dk. 

 

Kontakt 
Har du spørgsmål vedrørende Projekt Frivillig, er du velkommen til at kontakte Landssekretariatet for 

Projekt Frivillig, Center for frivilligt socialt arbejde, Albanigade 54 E, 1. sal, 5000 Odense, tlf.: 66 14 60 61, 

mail: info@frivillighed.dk 

www.projektfrivillig.dk 

 


