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Denne frivilligstrategi er en del af ABC’s frivilligpolitik. Strategien er 
målrettet medarbejdere, driftsansatte, afd. bestyrelser eller andre parter 
som arbejder med frivillige - herefter betegnet som den ansvarlige 
projektejer.
ABC’s frivillighedspolitik består desuden af en Frivillighåndbog, som 
er tiltænkt de beboere og andre, der gør en frivillig indsats i et af de 
boligområder, som er med i det boligsociale samarbejde i Albertslund, 
kaldet Albertslund Boligsociale Center (ABC).

Albertslund Boligsociale Center (ABC) er et samarbejde mellem 
Albertslund Kommune, BO-VEST, KAB og 6 almene boligafdelinger fra 
AKB, AB og VA. ABC har til opgave at koordinere den boligsociale indsats 
i Albertslund. Visionen er at skabe medansvarlige beboere som tager 
aktivt del i at kvalificere og synliggøre boligområdernes unikke kvaliteter, 
til gavn for beboerne selv og for omverdenen. 

Frivilligstrategi

Udgivet af: Albertslund Boligsociale Center
  Kanalens Kvarter 104
  2620 Albertslund
  www.abcenter.dk

Forsidefoto: Fra kåringen af Årets Beboere, januar 2011
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Hvorfor en frivilligstrategi?

Frivillighed er oppe i tiden. Der findes meget relevant litteratur om emnet. Men 
frivillighed i det boligsociale arbejde skiller sig på en række områder ud fra frivilligt 
arbejde i f.eks. humanitære organisationer.

Håbet er, at denne frivilligstrategi kan bidrage til at synliggøre, hvordan der kan 
arbejdes med frivillige i de boligafdelinger som har en boligsocial indsats.

Nærværende strategi er udarbejdet i dialog mellem ABC’s områdesekretariat og et 
frivilligheds-udvalg, bestående af ansatte og frivillige fra de forskellige boligområder, 
der var med i ABC-samarbejdet i 2009 hvor udvalget blev nedsat. Udviklingen af en 
frivillighedspolitik blev vedtaget i arbejdssekretariatet under ABC-samarbejdet og de 
deltagende boligområder blev indbudt til at lade sig repræsentere i udvalget. 
I perioden fra 2009-2011 udpegede udvalget på behov og muligheder for at forbedre 
vilkårene for det frivillige arbejde i boligområderne. Dialogen resulterede i dels en 
håndbog til beboerne, dels i denne strategi tiltænkt de ansvarlige projektejere i ABC-
samarbejdet. De to dokumenter udgør tilsammen ABC’s frivilligpolitik. 
Der er tale om levende dokumenter, som de involverede parter vil være med til at 
videreudvikle med tiden. Denne version er således opdateret i 2013 under den nye 
boligsociale helhedsplan. 

Formålene med at have en nedfældet frivilligpolitik i ABC-regi er 
 stadig at blive bedre til at skabe muligheder for frivillige i det boligsociale •	

 arbejde.
 at engagere en bred og repræsentativ kreds af beboere.•	
 at afstemme forventninger mellem frivillige og ansatte.•	
 at gøre det nemmere for de frivillige, ved at de kender formål, rammer og •	

 muligheder.
 at anerkende og synliggøre, hvilken rolle det frivillige arbejde spiller i •	

 boligområderne.

Indholdet af strategien er ikke nyt og der lægges i forvejen stor vægt på 
samarbejdet med frivillige i ABC-samarbejdet. Det nye er, at vi har formuleret de 
snitflader, der er mellem frivillige og de ansvarlige projektejere. Ønsket med en frivil-
ligstrategi målrettet de ansvarlige projektejere er, at blive mere opmærksomme på 
de metoder, som benyttes i samarbejdet med de frivillige, at det er muligt at hente 
inspiration, når der opstår en bestemt situation, og at synliggøre, hvordan der 
samarbejdes med frivillige i det boligsociale arbejde i Albertslund – og gerne til 
inspiration for andre boligafdelinger.

Indledning
Indledning
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Hvad skal det frivillige arbejde i boligområderne føre til?

Et bredt udsnit af engagerede beboere kan og vil udvikle og gennemføre 
aktiviteter og tilbud, som er med til at skabe et attraktivt socialt miljø, et 
godt naboskab og tryghed i boligområderne – på sigt uden at være med i 
et boligsocialt projekt.

Visionen

”	 Det var et stort skridt, at tage, 
da vi kom fra et parcelhuskvarter, og til 
et kæmpe socialt boligbyggeri i 
Albertslund. 
At deltage, som aktiv frivillig, blev for 
mig uendeligt stort, møde andre frivil-
lige, og være sammen med så mange 
fremmede kulturer, som også er med i 
vore aktiviteter, det blev stort for mig.
 
Anita Kallesø, beboerdemokrat i Nord.
Om at være frivillig i sit boligområde.



Hvorfor er det vigtigt at støtte det frivillige arbejde i boligområderne?

Den boligsociale indsats er bl.a. sat i verden for at fremme, at boligområderne 
er steder, hvor alle beboergrupper kan trives og føle sig trygge. 

Når det frivillige arbejde spiller en vigtig rolle i denne mission, bygges det på 
følgende antagelser:

- for det første, at tryghed og trivsel hænger sammen med social kapital, 
dvs. sammenhængskraften i boligområdet, de menneskelige ressourcer og den 
værdi og synergi, som sociale netværk giver. Hvis man kender dem, man bor 
side om side med, trives man bedre i hverdagen, og der opstår nye handle-
muligheder i samspillet med naboerne. Det kan have vidtrækkende virkninger 
f.eks. i forhold til helbred og sundhed, kontakter i foreningslivet, uddannelses-
systemet og på arbejdsmarkedet. Derfor er en vigtig metode i ABC-samarbejdet 
at skabe møder mellem beboere og beboergrupper. 

- for det andet, at netværksskabende aktiviteter med fordel kan gennem-
føres af frivillige. I ABC-samarbejdet arbejdes der efter ABCD metoden, som 
handler om at sætte fokus på ressourcerne i boligområdet, i stedet for på prob-
lemerne, om at skabe netværk mellem disse lokale ressourcer og om at lade 
lokalsamfundet sætte dagsordenen. Heri ligger også, at hvis det boligsociale 
arbejde skal være bæredygtigt og have effekt på sigt, skal det bygge på lokale 
kræfter og ikke på udefrakommende, der tager værktøjskassen med sig igen, 
når de går. En vigtig opgave for ABC-samarbejdet er derfor at sørge for, at der 
hos frivillige beboere opbygges tradition for og kompetencer til at iværksætte 
netværksskabende og brobyggende aktiviteter, så denne indsats på sigt bliver 
selvbærende.

Formålet med frivilliges indsats i boligområderne er altså at skabe
aktivt medborgerskab  •	        
-at man som beboer spørger sig selv: hvad kan jeg gøre for boligområdet - og ikke omvendt!
sociale netværk •	          
-at man kender andre beboere, som man f.eks. kan tage fat i, hvis man mener, der er noget, 
der bør snakkes om.
en følelse af ejerskab til boligområderne •	      
-at man værner om omgivelserne.
godt naboskab  •	          
-at man bekymrer sig om og hjælper hinanden.
trivsel og tryghed  •	        
-at man har det godt, føler sig hjemme og færdes bekymringsfrit i områderne.
stolthed hos beboerne og et godt omdømme for boligområderne   •	
-at man er så glad for sit boligområde, at man fortæller de gode historier videre til andre.
personlig udvikling for de frivillige •	       
-at man lærer nyt om sig selv og om relationen til andre.

Missionen
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Hvem er de frivillige?

Ved frivilligt arbejde i boligområderne forstår vi opgaver, der

• udføres uden at man får løn for det.

• udføres af egen fri vilje.

• er til gavn for boligområderne.

• er til gavn for andre end én selv, familie og venner. 

Beboere og andre, der yder en frivillig indsats inden for de boligområder, der 
er medlem af Albertslund Boligsociale Center, anses som frivillige, hvad enten 
de er medlem af en forening eller ej.

Definitionen
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”	 Jeg synes, der manglede lektie-
hjælp da jeg var barn, derfor ville jeg 
gerne starte en lektiecafe her i Nord. 
Det er så dejligt at gøre en forskel.

 Assma Idrissi, frivillig beboer.
Om at være tovholder for en lektiecafé for 
piger.



Hvem er de frivillige?

Kategorier af frivillige i boligområderne

Den valgte frivillige•  (Beboerdemokraten). Er valgt på et beboermøde til at 
repræsentere afdelingens beboere gennem en afdelingsbestyrelse. Udpeger 
repræsentanter til ABC’s organisation og andre formelle udvalg. Har mange 
forskelligartede opgaver i samarbejde med driften. Tager ofte også initiativer til 
beboerblade, miljøindsatser, sociale arrangementer m.v. i afdelingen og indgår 
dermed hyppigt også i nedenstående kategorier af frivillige.  

        
Den trofaste frivillige • (Tovholderen). Står for, udvikler og leder selvkørende 
aktiviteter. (f.eks. miljøgård, Mountainbike-holdet, fællesspisning, Genbrugs-
butikken).

 
Den frivillige medarbejder.•  Har taget et frivillig-job, hvis funktion er defineret 
af andre, evt. i en funktionsbeskrivelse (f.eks. samtale-ven en gang om ugen i 
Netværkshuset eller assistent på Mountainbike-holdet).

Den nysgerrige frivillige.•  Varetager en afgrænset opgave ved et enkeltstående 
arrangement, som er igangsat af andre (f.eks. kopiere og omdele invitation eller 
være julemand til et julearrangement).

Den udefrakommende frivillige. • Vil gerne lave frivilligt arbejde i boligområdet 
(f.eks. en fraflyttet beboer eller landsorganisationer som URK eller Dansk Flygt-
ningehjælp). Når de frivillige er beboere i bebyggelsen, bidrager det med en 
særlig dimension, men også udefrakommende frivillige kan bidrage positivt til et 
boligområdes sociale liv og identitet.

CSR – corporate social responsability• . Virksomheder, der tilbyder deres hjælp, 
fordi de gerne vil være social- og samfundsansvarlige, men som også har deres 
egen agenda (f.eks. Idémøbler, BRF kredit, UPS, FDB). 
Dette er et kapitel for sig, og vil ikke blive beskrevet nærmere i dette dokument.

I boligområderne foregår der også mange aktiviteter af mere privat karakter. F.eks. 
sociale klubber for en afgrænset gruppe, der ikke umiddelbart er tilgængelige for andre. 
Selvom det også har en værdi for boligområdets sammenhængskraft, kaldes det ikke 
frivilligt arbejde, hvis der er tale om en lukket vennekreds. 

Definitionen
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Samarbejdet med de valgte frivillige

De frivillige skal fortsat kunne fungere og bære den positive udvikling videre uden støtte. 
Beboerinddragelse er derfor ikke kun et middel, men også et mål i sig selv. Projektorganisa-
tionen omkring ABC tager højde for dette, ved at valgte frivillige deltager i alle beslutning-
sorganer: den lokale styregruppe, arbejdssekretariatet og visionsgruppen. 

Det centrale omdrejningspunkt for samarbejde med frivillige beboere er styregrupperne. De 
er det beslutningsdygtige organ, når det kommer til boligsociale projekter i det enkelte bolig-
område. Her sidder medlemmer fra afdelingsbestyrelserne og en repræsentant fra Alberts-
lund Kommune. Altså projektejerne, som er med til at finansiere ABC-samarbejdet. Det er 
helt afgørende, at styregrupperne føler et ejerskab til den boligsociale indsats. Det er derfor 
vigtigt altid at aftale med styregruppen, hvad der sættes i gang i boligområdet. Husk også at 
orientere styregruppen om initiativer fra områdesekretariatet eller andre, som boligområdet 
kan have glæde af. Det er vigtigt, at beboerdemokraterne ved, hvad der foregår i området, 
påtager sig et ansvar og kan besvare eventuelle spørgsmål fra andre beboere.

Projektmedarbejdernes rolle er at sætte styregrupperne i stand til at tage beslutninger, dvs. 
præsentere dem for deres handlemuligheder, de ting de skal tage stilling til, beslutnings-
oplæg samt videreformidle de henvendelser, som medarbejderne får fra beboere og andre. 

Beboerdemokraterne er også repræsenteret i arbejdssekretariatet. Beslutninger i arbejds-
sekretariatet sættes på styregruppernes dagsorden som orientering til de styregruppe-
medlemmer, der ikke deltager i arbejdssekretariatet.

Styregrupperne kan på forskellig vis involvere flere beboere i beslutningerne og i det frivillige 
arbejde. F.eks. kan de uddelegere kompetencer og budget til udvalg, projektgrupper eller 
arbejdsgrupper, eller de kan beslutte at iværksætte workshops for at involvere flere frivillige. 
De kan også bevillige aktivitetsmidler til frivillige beboere, der henvender sig med en god 
idé. Det er vigitgt, at styregrupperne klædes på til, hvordan de kan samarbejde med andre 
frivillige beboere.

Hvis der skal være særlige goder for grupper af frivillige, bør det aftales med styregruppen, 
så det er gennemskueligt for alle beslutningstagere. Det kunne f.eks. være gratis delta-
gelse i de aktiviteter, man står for at gennemføre etc.

Sam
arbejde

”	 Det er faktisk spændende at 
lave beboerarbejde. Jeg har lært rigtigt 
meget af det. Jeg vidste intet om beboer-
demokrati, da jeg startede i 1993.

Qasir Mirza, frivillig beboer og Årets brobygger 
2009
Om at sidde i bestyrelsen
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Forskellige former for samarbejde med frivillige

Der samarbejdes med frivillige på mange planer i gennemførelsen af lokale aktivite-
ter. De frivillige kan være med på flere niveauer afhængigt af projektet/aktiviteten: 
med til at tage initiativ, med på råd, med på beslutninger, med til at planlægge, med 
til at gennemføre osv. Ved at inddrage frivillige i hele processen, lige fra planlæg-
ningen til udførelsen, opbygges lokale kompetencer og de frivillige får en ejerskabs-
følelse for projektet/aktiviteten. 
Ejerskabsfølelse er en vigtig faktor i forhold til graden af den frivilliges engagement 
og dermed fastholdelsen af den frivillige. Læs mere om dette på side 17.
I de fleste tilfælde vil det være oplagt, at en frivillig påtager sig rollen som tovholder 
for en aktivitet eller et projekt. 
Når der planlægges et nyt projekt eller en aktivitet, hvor du som ansvarlig pro-
jektejer er tovholder, er det en god idé at overveje spørgsmål som:

Kender du nogle beboere, der kunne have interesse for temaet for projektet/akti-• 
viteten, som kan inddrages? Evt. nogen du kender fra lignende afholdte aktivite-
ter.

Hvilke dele af planlægningen og udførelsen kan overdrages til beboere, evt. med • 
støtte fra en medarbejder?

Indeholder projektet/aktiviteten både omfattende og små afgrænsede frivillig-• 
opgaver, således at forskellige typer af frivillige, kan inddrages i projektet?

Er formålet med projektet/aktiviteten tydeliggjort over for de frivillige, du gerne • 
vil involvere?

 
Hvor meget tid kræver opgaven af dig, og hvordan bidrager den til dine mål?• 

Det er vigtigt, at den frivillige kan se formålet med projektet/aktiviteten, så det giver 
mening for vedkommende at engagere sig. Det kan være med til at tydeliggøre for 
den frivillige, hvilken forskel man er med til at gøre for boligområdet og beboerne i 
boligområdet.

Der er som sagt forskellige måder at være frivillig på. Nogle beboere har masser af 
tid og/eller overskud, og de vælger derfor at involvere sig i meget frivilligt arbejde. 
Det er tit dem, der selv er opsøgende, og dem, som afdelingen allerede har god 
kontakt til. Men hvis afdelingerne skal have fat i nye frivillige, skal der fokuseres på 
at tilpasse de forskellige typer af frivilligt arbejde til de frivillige beboeres individuelle 
forventninger til niveauet af tid og ansvar.
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Model for typer af frivilligroller
Denne model kan bruges til at udrede, hvilke former for frivilligt arbejde der passer til den 
frivilliges forventninger. Desuden kan modellen være en hjælp til at gøre sig bevidst, om der 
er opgaver til alle typer af frivillige i det lokale boligområde. 

Frivilligroller
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Læs en beskrivelse af modellen på næste side



Frivilligroller
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Hvordan bruges modellen?

Modellen viser de forskellige roller, som den frivillige kan påtage sig. En enkelt person 
kan sagtens have forskellige roller i forskellige aktiviteter. Vedkommende kan f.eks. have 
påtaget sig rollen som valgt frivillig i kraft af bestyrelsesarbejde og i en anden sammen-
hæng have rollen som frivillig medarbejder ved at være medhjælper i lektiecaféen.
Graden af ansvar og kompetencebehov skal ses ud fra, hvilken rolle den frivillige påtag-
er sig i forbindelse med en bestemt aktivitet eller et bestemt projekt. Det er dermed 
ikke den frivilliges personlige egenskaber ift. ansvar og kompetencer, der menes her.

Mobilisér de frivillige
Modellen kan bruges til at synliggøre, hvordan man kan mobilisere de frivillige. 
Mobilisering af frivillige er vigtigt både i forhold til hvervning, fastholdelse og udvikling 
af frivillige. Den ansvarlige projektejer kan være med til at ”løfte” den frivillige op på et 
niveau, hvor vedkommende påtager sig mere ansvar og udvikler flere kompetencer, ved 
at tilbyde andre typer af arbejdsopgaver.
Der kan også være situationer, hvor en frivillig er kørt træt i arbejdet. Her kan det være 
hensigtsmæssigt, at finde arbejdsopgaver, som kræver færre kompetencer og mindre 
ansvar, hvilket kan resultere i, at vedkommende fastholdes som frivillig i stedet for helt 
at droppe det frivillige arbejde.

Udnyt samspillet mellem forskellige frivilligroller
Når der i samarbejde med de frivillige skal planlægges en aktivitet, er det en god idé at 
sørge for, at der er arbejdsopgaver, der passer til forskellige typer af frivilligroller. Ved at 
inddrage de forskellige frivilligroller i samme aktivitet giver det mulighed for netværk på 
tværs.

Match opgavens form og indhold til den frivillige
Når der skabes kontakt til en potentiel ny frivillig, er det vigtigt at kunne tilbyde nogle 
arbejdsopgaver, der stemmer overens med vedkommendes forventninger til ansvars-
niveau, tidsforbrug og hvilke kompetencer det kræver.
Dette gælder også, hvis den frivillige selv kommer med en idé til et arrangement eller 
et projekt. Så er det godt at afstemme, om aktivitetens omfang passer til den frivilliges 
forventninger, eller om der er behov for hjælp fra andre. Læs mere om forventnings-
afstemning på side 14.

”            Frivilligt arbejde gir mening for 
mig, fordi jeg får mulighed for at give mig 
selv og andre et socialt frirum. Frivil-
ligheden gir mig mulighed for personlig 
udvikling og en følelse at gøre en forskel 
for andre. 

 Tina Messaoudi, frivillig beboer
Om at lave frivilligt arbejde.



H
vervning

Hvervning af frivillige
Ofte vælger folk at blive frivillige, fordi de gennem deres egne netværk får kendskab til 
mulighederne for at lave frivilligt arbejde. Man bliver opfordret af venner/familie til at 
melde sig som frivillig, dér hvor de er frivillige.
For at få ”fat på” de beboere, der ikke har så stort et netværk blandt dem, der i forvejen 
er frivillige i boligområdet, kræver det ofte en personlig indsats ift. hvervningen.

Metoder til hvervning af frivillige

Det kan foregå gennem konkrete frivillig-job-annoncer, hvor det beskrives, hvad opgaven 
går ud på, hvilke kvalifikationer man skal have, hvor/hvornår det foregår og hvor meget 
tid, det forventes at tage. 
Annoncer til hvervning af frivillige beboere kan slås op på FrivilligJobbank på ABC’s 
hjemmeside: www.abcenter.dk, eller på facebook under FrivilligForum eller Albertslund 
Boligsociale Center. Hvis der annonceres efter frivillige udefra, kan frivilligjob.dk bruges. 
Se mere i Frivillighåndbogen.

En anden mulighed er, at en beboer opfordres personligt til at melde sig til en given op-
gave. Ved at bruge denne fremgangsmåde kan man få fat på nye frivillige, der ikke selv 
ville have været opsøgende i forhold til frivilligt arbejde. Undersøgelser viser, at det har 
en stor betydning at blive personligt opfordret til frivilligt arbejde.
(Se mere i rapporten Frivilligt arbejde – den frivillige indsats i Danmark samt evaluerin-
gen “Sådan skal det siges”, som er udgivet af ABC).

En meget stor del af hvervningen i det boligsociale arbejde foregår gennem opsøgende 
arbejde og relationer til beboerne.

En nysgerrig frivillig havde gjort sig bemærket med særlig interesse og engage-
ment. En ansat inviterede hende med på en boligsocial konference, for at 
opbygge relationen og søge inspiration. Dette var en stor anerkendelse og 
opmuntring for hende, og gav hende mod og lyst til at blive tovholder på en 
aktivitet, som løber af stablen hver uge. 

13



Forventningsafstemning med den frivillige

Når en person melder sig som frivillig, hvad enten vedkommende selv har været opsø-
gende, eller den frivillige er blevet ”prikke på skuldren”, er det vigtigt, at man tager sig 
tid til at afstemme forventningerne. Det gælder også, hvis det er en frivillig, der er kendt 
i forvejen fra andre sammenhænge. Det kan ske ganske uformelt eller ved et arrangeret 
møde, alt efter hvordan den ansatte vurderer, det vil falde mest naturligt. 
Det vigtigste er, at forventningerne bliver afklaret mellem parterne, som f.eks:

 hvilken rolle den frivillige ønsker  •        
 -er det som tovholder på et projekt, medhjælper på et enkeltstående arrangement eller…?

 hvad den frivillige er god til    •      
 -hvilke ressourcer har den frivillige.

 hvor meget tid den frivillige forventer at kunne afsætte til frivilligt arbejde• 

 • hvad der forventes af den frivillige

 hvad den frivillige kan forvente • 
 -man skal som den ansvarlige projektejer være ærlig omkring, hvor meget tid og mulighed, man har  
 for at bidrage.

 • om den frivillige har nogle bekymringer, behov, eller noget han/hun frygter 
ved at gå ind i det frivillige arbejde

 hvad den frivilliges motivation er for at lave frivilligt arbejde• 

 • om typen af opgave stemmer overens med den tid og de kompetencer og 
ressourcer, som den frivillige kan bidrage med

 • om der kunne være andre frivillige, som den pågældende kunne være in-
teresseret i at blive sat i kontakt med, fordi de har samme interesser, eller 
fordi de kunne samarbejde eller afløse hinanden f.eks. ved sygdom? 

Sammen sættes rammerne og det bør siges højt, hvad der forventes, samt hvad den 
frivillige skal gøre, hvis der er behov for hjælp og støtte.
Samtalen kan med fordel tages jævnligt med de frivillige. Forholdene kan have ændret 
sig for den frivillige, og for at undgå, at vedkommende kommer til at føle sig udbrændt 
og derfor stopper det frivillige arbejde, kan man regulere forventningerne og sammen 
finde nogle andre, mere passende opgaver.

Når man skal forventningsafstemme med en frivillig, kan det være en fordel at have 
modellen om frivilligroller i baghovedet.

H
vervning

14



Fastholdelse af frivillige
Der kan være stor forskel på, hvordan den frivillige skal plejes, alt efter hvilken form for 
frivilligt arbejde den pågældende påtager sig, og hvilke personlige motiver den pågæl-
dende har for at engagere sig i frivilligt arbejde. Der kan også være forskel på, hvilken 
form for anerkendelse den frivillige har behov for.
ABC-samarbejdet har en række tilbud til frivillige, som kan ses på side 12 i Frivillig-
håndbogen.

Motivation af frivillige

Da det ikke er løn, der giver den frivillige lyst til at gøre en indsats for boligområdet, 
skal der andre motivationsfaktorer til. Det kan f.eks. være i form af anerkendelse og ros 
for et godt stykke arbejde; det kan være muligheden for at udvikle egne kompetencer; 
det kan være følelsen af at have status; det kan være dét, at man bliver en del af et 
fællesskab osv.

Motiverne er individuelle, og de kan være meget forskellige, alt efter personlighed og 
hvilken frivilligrolle man påtager sig. Motivationen for at lave frivilligt arbejde bunder 
dog oftest i, at den frivillige har en personlig interesse  for det, som vedkommende 
involverer sig i. Altså kan man sige, at personligt engagement er en fælles motivations-
faktor for frivillige.  Derfor er det vigtigt at tage udgangspunkt i den frivilliges interesser, 
når opgave og frivillig matches.

Fastholdelse
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”	 På studieturen hører man om det 
frivillige arbejde, som de andre laver. Det 
er inspirerende, og man får meget respekt 
for deres indsats.

 Karin Nielsen, frivillig beboer
Om at deltage på studieturen



Fastholdelse
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Motiver for at lave frivilligt arbejde

For at kunne tilbyde den frivillige de mest relevante tilbud og den bedste motivations-
støtte kan det være godt at kende vedkommendes motiver for at lave frivilligt arbejde. 
Ofte er der ikke kun én bestemt årsag til, at man laver frivilligt arbejde, men en sam-
mensætning af flere forskellige årsager.

 Årsagerne til at lave frivilligt arbejde kan deles op i følgende 8 
 motivationsfaktorer:

 Sagen – når den frivillige motiveres af at kæmpe for en bestemt sag, 
 f.eks. boligbevægelsen og det at skabe gode boforhold for helt almindelige 
 mennesker.

 Læring – når den frivillige motiveres af at lære nyt om sig selv og andre 
 og udvikle egne kompetencer.

 Værdier – når den frivillige motiveres af at gøre en indsats for at hjælpe 
 andre og ikke har udgangspunkt i egne behov.

 Identitet – når den frivillige motiveres af at anse sig selv og blive anset 
 som aktiv medborger, altså at være nyttig, aktiv og anerkendt.

 Kammeratskab – når den frivillige motiveres af det kammeratlige fælles-
 skab, der er omkring det frivillige arbejde.

 Indflydelse/magt – når den frivillige motiveres af at have medbestem-
 melse og dermed kan gøre en forskel i forhold til projektet, boligområdet 
 eller politiske processer.

 Sociale forventninger – når den frivilliges motiv for at lave frivilligt 
 arbejde er, at det er normen i omgangskredsen, eller fordi der er brug for 
 det.

 Karriere – når den frivillige motiveres af, at det frivillige arbejde kan give 
 erfaringer og forbedre jobmulighederne.
        

        Kilde: Ulla Habermann

Ved at afdække, hvad det er, der motiverer den frivillige, kan i arbejdet med frivillige 
lettere tilbyde relevante ”frivillig-goder” og dermed øge motivationen hos den frivil-
lige. Hvis det er læring, der motiverer den frivillige, kan der evt. tilbydes uddannelses-
muligheder. Hvis det er kammeratskab, der er den primære motivationsfaktor, kan der 
støttes op om en fælles frivillig-sammenkomst osv.



Fastholdelse
Redskab til at skabe motivation

Nedenstående model kan bruges som et redskab til at sætte fokus på de tilgange, der 
kan anvendes i arbejdet med at motivere frivillige:
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Dyrk ejerskabsfølelsen: 

At have indflydelse på udvikling og udførelse af aktiviteter/projekter kan i høj grad være 
motivationsfremmende for den frivillige. 

Inddragelse:
Det er vigtigt, at den frivillige inddrages i de aktiviteter og projekter, der arrangeres i 
boligområderne, hvad enten det er beboere eller frivillige ”udefra”. Man kan give frivil-
lige medbestemmelse på forskellige niveauer, alt efter hvilken frivilligrolle vedkommende 
påtager sig. 
Eksempelvis kan de valgte frivillige, der sidder i styregruppen, få ejerskab ved at være 
med til at prioritere, hvilke projekter, der skal gennemføres. En tovholder inddrages i selve 
udviklingen af aktiviteten/projektet for at få ejerskabsfølelse, hvorimod en nysgerrig kan 
få indflydelse og ansvar for en mindre delopgave, og dermed føle ejerskab for det arbejde, 
vedkommende udfører. 

Rådførelse med den frivillige: 
Spørg så vidt muligt altid de frivillige til råds, når der skal træffes nogle beslutninger i 
forhold til det arrangement/projekt, de er med i. På den måde vil den frivillige i højere 
grad have lyst til at investere sin tid og kompetencer, fordi de føler, at de ”ejer” aktiv-
iteten/projektet.

Med, ikke for: 
Giv plads til at de frivillige selv kan organisere og tilrettelægge aktiviteterne som de sy-
ens, istedet for at servicere de frivillige ved at gøre tingene for dem.
Men det er ikke med til at skabe ejerskabsfølelse hos den frivillige. Lav derfor altid 
aktiviteter og projekter med de frivillige beboere. 

Ved annoncering: 
Lad den frivillige tovholder formulere teksten, hvis der skal reklameres for projektet/
aktiviteten. Sæt den frivillige ind i retningslinjerne for, hvad der som minimum skal stå i 
teksten, såsom dato, tid og sted, overskrift osv. 
Det bør aftales på forhånd, om den boligsociale medarbejder skal redigere i teksten, inden 
den bliver offentliggjort. Husk, at informere om, at alle tekster til kalenderen kan risikere 
at blive redigeret af den kalender-ansvarshavende. Sørg så vidt muligt for, at den frivillige 
tovholder fremgår som kontaktperson for projektet/aktiviteten.



Fastholdelse
Skab ansvar: 
At overlade ansvar til den frivillige, kan i høj grad virke motiverende for den pågæl-
dende. Dermed vises der en tillid til, at den frivillige kan udføre opgaverne. Det kan 
derfor være en god idé hele tiden at overveje, hvor meget ansvar der kan pålægges 
den frivillige. Det er vigtigt i den sammenhæng, at det tydeliggøres over for den frivil-
lige, hvem vedkommende kan kontakte, hvis der er brug for støtte og hjælp. Graden 
af ansvar er en balancegang, som bør drøftes med den frivillige jævnligt.

Giv anerkendelse: 
Den frivilliges arbejde kan anerkendes på mange forskellige måder. Det kan være ved 
at tilbyde relevante kurser, ved at give vedkommende et diplom, ved at møde op og se 
hvordan det går i aktiviteten, ved at inddrage vedkommende i beslutninger, ved at huske 
at sige tak osv.

Anerkendelse gennem tilbud: I frivillighåndbogen er der nævnt en række eksempler på 
tilbud for frivillige. 

Anerkendelse gennem opfølgning: Det er vigtigt at synliggøre for den frivillige, at det 
arbejde vedkommende udfører, gør en forskel. Derfor kan det være en rigtig god idé at 
lave en opfølgning efter endt aktivitet/projekt. Sørg for at der bliver sagt tak for indsats-
en, enten direkte til den frivillige eller blot gennem en mail eller sms. Hvis der er opnået 
nogle konkrete resultater, bør de tydeliggøres for den frivillige. Eksempelvis hvor mange 
der deltog til et arrangement. 
Gør også den frivillige opmærksom på, hvis der er blevet skrevet en artikel i forbindelse 
med arrangementet. 
Derudover kan FrivilligForum på facebook bruges til at skrive om, hvordan et arrange-
ment er forløbet.
Husk at opfordre den frivillige tovholder til at lave en opfølgning. 

Fokusér på succeshistorierne: Succeshistorier kan være en motivationsfaktor for den 
frivillige, der bliver omtalt i en positiv sammenhæng. Det kan også virke motiverende for 
andre frivillige og potentielt frivillige at høre om andres succes.

Hvis der skrives en pressemeddelelse, så husk at få en udtalelse fra en relevant frivillig. 
Det gør historien mere interessant, og virker motiverende på den, der bliver bedt om at 
udtale sig.
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Fastholdelse
Din motivation smitter

Nogle gange kan det være svært for den frivillige at holde gejsten, når der opstår nogle 
udfordringer i det frivillige arbejde. Det er afgørende at man selv går i front for hvis 
man ikke selv kan finde gejsten i et projekt eller et arrangement, vil det hurtigt kunne 
mærkes af de frivillige, der er tilknyttet projektet/arrangementet.
Vær lydhør over for den frivillige, der kommer og fortæller om sine udfordringer. Men det 
er vigtigt ikke at lade sig smitte af en negativ tone. Stil i stedet spørgsmål, der kan få 
den frivillige tilbage til det udgangspunkt, der motiverede 
vedkommende til at starte projektet/lave frivilligt arbejde. 
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”	 Den bedste opbakning, jeg kan få 
som frivillig tovholder, er, at den boligso-
ciale medarbejder tager et barn, der har 
brug for det, i hånden og tager ham med 
hen til cykelholdet.

 Niels Sølvason, frivillig beboer
Om mountainbike-projekt for børn.



Fastholdelse
Tilbud til frivillige – din rolle

I forbindelse med frivilligpleje er der en række tilbud for beboere og andre, der gør en 
frivillig indsats i boligområderne. I Frivillighåndbogen er de enkelte tilbud beskrevet.
Nedenfor ses en oversigt over bud på hvordan rolelfordelingen kan være i de 
forskellige tilbud:
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Tilbud den ansvarlige projektejers rolle
Studieture.  Der afvikles studieture for frivil-
lige for at hente inspiration til det frivillige 
arbejde fra andre steder i landet. 

Studieturene bliver arrangeret af et skiftende 
beboerudvalg.
Informér om muligheden for at komme på 
studietur. Du vil blive informeret om temaet 
for turen, når den nærmer sig, så du kan 
give beskeden videre til de frivillige, du har 
kontakt til.

Uddannelse. ABC tilbyder foredrag, kurser og 
uddannelsestilbud.

Du kan henvise frivillige til ABC medarbe-
jdere, driftsmedarbejdere eller afdelings-
bestyrelse, som har overblikket over, hvilke 
uddannelsestilbud der er. Hvis en frivillig 
kommer med en idé til en workshop eller et 
foredrag, der kan være til gavn for frivillige, 
kan henvises til ABC medarbejdere.

Udtalelse/diplom. Hvis den frivillige er stu-
derende eller arbejdssøgende, kan det være 
godt at kunne skrive på sit CV, at man har 
udført frivilligt arbejde. ABC skriver udtalels-
er til frivillige, der har brug for det.

Udfyld skabelonen, som kan hentes på 
o-drevet: O:\Boligsociale projekter\Albert-
slund Boligsociale Center\Frivillighed\Frivil-
ligpolitik
Du kan se retningslinjerne for at kunne mod-
tage en udtalelse i Frivillighåndbogen.

FrivilligJobbanken. ABC kan annoncere efter 
flere frivillige til en aktivitet på www.abcen-
ter.dk.

Du kan annoncere på Jobbanken, hvis du 
eller en frivillig har brug for flere frivillige til 
et arrangement eller projekt. Du kan rådgive 
frivillige i, hvordan man skriver en god an-
nonce til Jobbanken. Der vil være en guide 
inde på www.abcenter.dk

Værktøjskasse. På www.abcenter.dk kan du 
finde værktøjer til, hvordan man kan ud-
vikle det frivillige arbejde, og links til nyttige 
steder, hvor man f.eks. kan finde information 
om bestyrelsesarbejde m.m.

Frivillige og ansatte kan komme med bidrag 
til værktøjskassen. Informér de frivillige om 
værktøjskassens eksistens. Husk at få det 
formuleret, når der findes/afprøves nye me-
toder i boligafdelingerne, f.eks. til at afvikle 
et inkluderende beboermøde.
Bidrag til værktøjskassen kan sendes til 
abc@bo-vest.dk



Fastholdelse
Tilbud til frivillige – din rolle
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Tilbud den ansvarlige projektejers rolle
Økonomisk støtte. Frivillige kan søge afdel-
ingsbestyrelsen, kommunen eller ABC om 
støtte gennem den lokale styregruppe. 

Henvis den frivillige til hjemmesiden, hvor 
man kan finde regler, ansøgningsskemaer osv. 
Udfyld skemaet sammen med den frivillige, 
hvis der er behov. Forklar om retningslinjerne 
for at søge styregruppe-midler. Inviter evt. 
den frivillige til selv at fremlægge sin idé på 
et styregruppemøde.

Reklame for arrangement/klub. ABC kan an-
noncere de frivilliges aktivitet i  månedskalen-
deren og/eller på www.abcenter.dk

Instruér den frivillige i, hvordan annoncen 
skal udformes, eller lav annoncen i sam-
arbejde med den frivillige, hvis der er behov 
for det.

Samtale i forbindelse med opstart af aktivitet/
projekt eller som ny frivillig. Den frivillige  har 
mulighed for at få en forventningssamtale med 
den lokale ABC-kontaktperson.

Det er din rolle som kontaktperson at tilbyde 
den frivillige en samtale. Se mere om 
samtalens form på side 14.

Foreninger: Alle kan danne en forening, og det 
kan være en fordel for flere af de klubber, der i 
dag får økonomisk støtte gennem områdesek-
retariatet eller styregrupperne, så de evt. kan 
få støtte af kommunen den dag, ABC ikke 
eksisterer mere. Hvis man registrerer en foren-
ing, kan man søge om tilskud fra Albertslund 
Kommune. Du kan her læse mere om, hvad 
man som forening kan få tilskud til gennem Al-
bertslund Kommune: http://www.albertslund.
dk/Borger/

Der er lavet en aftale med Albertslund Friv-
illigcenter, om at vi kan henvise beboerne 
dertil, hvis de har brug for hjælp og vejled-
ning til at starte en forening. De kender alt til 
regler og fordele ved at lave en forening. Du 
kan evt. gå med den frivillige ned til Frivillig-
centret, hvis du kan mærke, at det er svært 
at henvende sig til en person, som vedkom-
mende ikke kender.

Børneattest: Loven påkræver, at der indhentes 
børneattester på trænere/ledere m.v., som er i 
direkte kontakt med børn under 15 år. 

Hvis der er frivillige, der laver et projekt, som 
har børn som målgruppe, og er støttet af ABC, 
skal du sørge for at indhente børneattesten. 
Du skal kontakte den frivillige og forklare ved-
kommende mere om, hvad en børneattest er. 
Derefter aftaler I et møde, hvor den frivil-
lige skal komme og skrive under på, at ABC 
må indhente børneattesten hos Rigspolitiet. 
Børneattesten må ikke indhentes af ABC, 
medmindre den frivillige har skrevet under på 
det.
Du finder flere oplysninger om børneattester 
her: www.albertslund.dk/Borger/



Afsked
Afsked med frivillige

Der kan opstå situationer, hvor en opgave og en frivillig ikke passer sammen. Det 
kan f.eks. ske, at en frivillig gaber over for stort et projekt, og efterspørger at andre 
overtager nogle af opgaverne. Det kan være fristende at påtage sig disse opgaver for at 
støtte den frivillige og få projektet til at køre. Men det er ikke en holdbar løsning, med-
mindre at det var aftalt på forhånd. Det må derfor overvejes, om der er andre frivillige, 
der kan overtage nogle af opgaverne eller dele af projektet, eller om projektets 
ambitionsniveau skal nedjusteres.

Når en frivillig ønsker at stoppe

Når en frivillig af den ene eller anden grund ønsker at stoppe, er det vigtigt, at ved-
kommende får en god afsked. Den er vigtigt at påskønne det arbejde, som den frivillige 
har udført, gøre vedkommende bevidst om, at der er mulighed for at blive frivillig på 
andre niveauer (se evt. modellen for typer af frivilligroller), samt at fortælle, hvem ve-
dkommende kan kontakte, hvis lysten og overskuddet til at lave frivilligt arbejde skulle 
vende tilbage.

22



Afsked
Den vanskelige afsked

Situationer kan opstå, hvor frivillige ikke kan komme ud af det med hinanden eller med 
de øvrige beboere. Det er vigtigt at overveje hvem der er den rette til at gå ind i sagen 
og kunne tilbyde sig som mægler. Den ansvarlige projektejer kan evt. påtage sig rollen 
som neutral ordstyrer og som den, der spørger ind til, hvad konflikten drejer sig om. 
Ofte kan parterne få større forståelse for hinanden, hvis det tydeliggøres, hvad de hver 
især motiveres af. Måske skal der laves en aftale om en anden måde at samarbejde på? 
Eller måske kan den frivilliges engagement kanaliseret over i en anden aktivitet. 

I arbejdet med frivillige kan man også komme ud for, at frivillige er ustabile eller ikke 
holder de aftaler, der er lavet om en bestemt opgave. Det er vigtigt på forhånd at have 
afstemt forventningerne til hinanden. Måske har den frivillige taget hænderne for fulde, 
og skal hjælpes over i en anden frivilligrolle?
Er der tale om en frivillig, der er rekrutteret til et bestemt frivilligjob med en funktions-
beskrivelse, kan man komme ud for, at vedkommende ikke lever op til tovholderens 
forventninger. I så fald kan det være nødvendigt at snakke med den frivillige, om det er 
den rette opgave, vedkommende er kommet på. Opgaven er at sparre med tovholderen 
om hans/hendes forventninger, og om hvordan man bedst kan tage afsked med den 
frivillige medarbejder på en anerkendende måde.

Hvis en konflikt ikke kan løses og er til skade for boligområdet, må det aftales i f.eks. 
afdelingsbestyrelsen, hvordan situationen kan gribes an. Nogle gange ender en konflikt 
med, at en part trækker sig helt ud af det frivillige arbejde. Så husk at anerkende den 
tid og den energi, vedkommende har lagt i det frivillige arbejde. 
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