
  

DGI Fyn  |  Svendborgvej 337  |  5260 Odense S  |  T lf. 7940 4600  |  CVR: 2635 7411  |  fyn@dgi.dk  |  www.dgi.dk/fyn 

 

Vil du være den bedste til at arbejde med frivillige i din forening? 

Få nye fælles værktøjer til at lykkes med frivilligheden i jeres forening. Mangler din forening 

frivillige eller har I udfordringer med at motivere, dem I har? Vi giver dig med frivillighedsud-

dannelsen redskaberne til at udvikle frivillige i din forening. 

Målgruppe: bestyrelsesmedlemmer, ledere, trænere fra folkeoplysende foreninger, lokaludvalg, 

og frivilligt sociale foreninger. 

Alle moduler foregår på Middelfart Rådhus, Nytorv 9, 5500 Middelfart . Kl. 17.30-21. 

Modul 1: Tendenser om frivillighed 

Tirsdag d. 13. september 

• Forventninger til forløbet og målsætning for læring og udvikling 

• Samfundstendenser med indvirkning på foreningslivet (udviklingen i foreningslivet og 

lokalområder) 

• Hvad er et attraktivt frivilligmiljø? 

• Hvordan er den gode frivilligansvarlig? 

Modul 2: Planlægning og organisering 

Mandag d. 3. oktober 

• Gennemgang af organiseringsmodeller       

• Årshjul udarbejdes for din forening.                  

Modul 3: Rekruttering 

Onsdag d. 2. november 

• Generationsforskelligheder: Hvordan får vi fat i Jonas på 16 år og Ole på 65?  

• Rette person til opgaven  

• Spot og spørg 

Modul 4: Ledelse 

Mandag d. 21. november 

• Bevidsthed om ledelse af frivillige  

• Grundlæggende intro til ledelsesstile  

• Pleje og udvikling af frivillige  

 

Modul 5: Motivation og anerkendelse 

Tirsdag d. 6. december 

• Teori og viden om fællesskaber for bedre at kunne motivere frivillige 

• Hvordan motiverer og anerkender du jeres frivillige? 

Uddannelsen tager udgangspunkt i at flere fra samme forening deltager sammen, så man kan 

sparre med hinanden undervejs og være fælles om at udvikle og implementere nye tiltag efter 

endt uddannelse.  

Imellem modulerne vil deltagerne arbejde med en frivillighedsstrategi for foreningen og/eller 

cases i foreningen, hvor undervisningsstoffet fra det forudliggende modul integreres. Der vil 

yderligere være plads til refleksion for deltagerne, så stoffet både kan afprøves og eftertænkes 

i egen forening. 

Tilmeldingen sker her. Tilmeldingsfrist 05-09-2022. Når I tilmelder jer, skal I angive hvilken 

forening I tilhører. Det er gratis at deltage. Der vil være let forplejning til hvert modul.   

https://tilmelding.dgi.dk/tilmelding/202216003014

