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Tidsplan

DAG & EMNE OPGAVE EFTER MODUL

Undersøgelse og behovsafdækning. Præsentation ude i foreningerne. 

D. 28/8 – Kick Off Afprøve tiltag, modtage sparring og forberede et 
kort oplæg om jeres resultater til workshop 1. 

D. 26/9 – Workshop 1 – trivsel og fastholdelse Afprøve tiltag, modtage sparring og forberede et 
kort oplæg om jeres resultater til workshop 2. 

D. 7/11 – Workshop 2 – ledelse og kommunikation Afprøve tiltag og forberede et kort oplæg om jeres 
resultater til opsamling. 

D. ?/? – Opsamling Fortsætte det gode arbejde. 



Dagens program
• Opsamling fra sidst. Hvordan er det gået 

hos jer? 

• Lav i fællesskab ”10 Rekrutteringsråd”. 

• Mål, arbejdsglæde og trivsel. 

• Anerkendelse er vigtigt for 
arbejdsglæden. 

• Den gode velkomst skaber trivsel. 

• Tiltag til næste gang? 



Siden sidst? 

Opsamling på KICK OFF:

• Frivilligheden er under forandring. 

• Der er kommet andre typer af frivillige. 

• Motivation er forskelligt fra person til person. 

• Målret rekrutteringen. 

• Inddragelse og indflydelse skaber trivsel. 

Fortæl om jeres tiltag:

• Hvad vil i gerne prøve af og hvorfor? 

• Hvordan vil i gøre det? 

• Hvad har i gjort siden sidst? 

• Modtag inputs fra os andre. 



SPØRGSMÅL?

Hvad gør jeres forening i dag 
når i rekrutterer og hvad kunne 
være interessant at gøre 
anderledes i morgen? 

Beskriv jeres bedste ide!



KONKRET IDE?





10 rekrutteringsråd
1. -

2. -

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

8. -

9. -

10. -
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MENINGSFULD OPGAVE
GØRE EN FORSKEL
FÆLLESSKAB - GLÆDE

Frivilligundersøgelsen 2021, Ingerfair: 

Når frivillige er tilfredse, er der langt større sandsynlighed for, at de anbefaler 
det at være frivillig i foreningen til andre. Over halvdelen af alle frivillige er
frivillige, fordi nogen har anbefalet dem at blive det.



Den alternative valuta er alt det I giver 
‘tilbage’, som de tillægger værdi.

Det kan være titler, kurser, oplevelser, 
middage, rabatter osv. 

Tak for i dag, udvikling og sociale 
arrangementer hitter. 

ALTERNATIV VALUTA
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At der bliver sagt
'Tak for i dag'

Kurser og oplæg
med fagligt indhold

At der er tid til kaffe
med

leder/bestyrelse

Sociale
arrangementer

Kommunikation om
hvilken forskel

Supervision T-shirts og
merchandise

Gaver/blomster på
mærkedage

Fra Ingerfairs Frivilligundersøgelse 2021 (blandt 1600 frivillige i forskellige organisationer) 

Hvilke anerkendelsesformer vægter de højest.

POINTE: 
Vi skal anerkende de frivillige på den måde, de ønsker det, 
og som giver mening ift. den opgave de løser. 



ANDERKENDELSES TEKNIKKER



Hvordan anerkender I de 
frivillig i dag? 

Skriv minimum to konkrete 
eksempler til hver teknik, som 

du kan gå hjem og udføre. 

Hvor skal I gøre en ekstra 
indsats?  



VELKOMMEN TIL



FORVENTNINGSAFSTEMNING



Forventningsafstemningen starter i

ingenmandslandet



Har I en velkomst og 
forventningsafstemning i dag? 



OPGAVE NU:
Hvilke tiltag kunne være sjove at prøve af? 

OPGAVE I FORENINGEN TIL NÆSTE GANG:
Beskriv jeres velkomst af nye frivillige (i trin)? 
Hvad skal være med i jeres forventningsafstemning (i punkter)?



Inspiration til arbejdet med frivillighed, podcast & gratis events: 
www.ingerfair.dk 

Tak for i dag!

Vi ses til sparring og næste 

workshop d. 7/11.


