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Forord 
 

Dette inspirationskatalog er en opsamling på 26 kaffemøder, som blev afholdt i forbindelse 

med Naturstyrelsens konference d. 6. januar 2014 under overskriften: Naturvejlederen og 

de frivillige: Den gode historie – eller beretningen om en tidsrøver? Det er deltagernes 

egne erfaringer og aha-erkendelser, som er samlet i dette katalog. Erfaringer og aha-

erkendelser er suppleret med redskaber og tilgange i arbejdet med frivillige fra 

konsulentvirksomheden Ingerfair, som er specialiseret i arbejdet med frivillige. 

På konferencen var fire inspirerende oplæg, af udvalgte fagpersoner. Noterne fra disse 

finder du bagerst i dette inspirationskatalog. 

 

Frivillighed i Naturen v. Peter Ilsøe – Vicedirektør i Naturstyrelsen 

Peter Ilsøe bød alle deltagere velkommen med en peptalk omkring konferencens formål og 

udbytte. Temaet for konferencen var udveksling af ideer og erfaringer med inkludering af 

frivillige i Naturstyrelsen. Formålet var desuden dialog om, hvordan Naturstyrelsens 

frivillige kan skabe endnu mere ansvarsfølelse for opretholdelse af naturen og friluftslivet. 

Frivillighed i Naturstyrelsen kan kategoriseres som: 

- mere grøn velfærd 

- at få nye målgrupper ud i naturen 

- at fastholde de frivillige i de grønne organisationer 

- at tilbyde nye oplevelser i naturen 

- og selvfølgelig at være med på den samfundstrend, mange ønsker at bruge tid på 

frivilligt arbejde 

 

Peter Ilsøe fremhævede desuden Naturstyrelsens frivilligpolitik, som kan findes gennem 

følgende link: http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Aktiv/frivillig-i-naturen/ 

Denne frivilligpolitik skal og vil blive opdateret løbende, jævnfør den nytænkning, der sker 

omkring frivillighed på naturområdet – hvilke muligheder er der for frivillighed og 

hvordan kan vi gøre disse muligheder tydelige for flere? 

I arbejdet med frivillighed er det vigtigt, at der afsættes ressourcer til arbejdet med 

frivillige. Dette underbygges med tal omkring frivillighed i Naturstyrelsen, som viser at den 

frivillige indsats i Naturstyrelsen i 2012 udgjorde 70.000 timer, og krævede 47.000 timer 

af en NST-medarbejder. Naturvejlederne fungerer desuden som brobyggere mellem 

frivillige kræfter og myndighederne, herunder i forhold til hvordan frivillige tænkes ind i 

naturområdet og friluftslivet. Her fremhæver Peter Ilsøe hvordan natur er en god ramme 

for frivilligt arbejde i den sociale sektor, hvilket underbygges med, at Røde Kors har holdt 

en konference om brug af naturen til gavn for udsatte. 

 

Afsluttende blev der opfordret til at skabe netværk på tværs af naturorganisationerne og 

arbejde sammen omkring frivillighed i den natur vi brænder for. 

 

 

http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Aktiv/frivillig-i-naturen/
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1. Før du går i gang med at involvere 

frivillige 

Det er vigtigt at gøre forarbejdet ordentligt, inden du begynder at involvere frivillige. Du 

skal både kende dine ressourcer og rammer for at involvere frivillige. Og du skal sikre dig, 

at de opgaver, som du gerne vil involvere frivillige i, også er spændende og meningsfulde 

for de frivillige. 

Start med at skabe opbakning på din arbejdsplads 
Din leder og dine kolleger skal synes, at det er en god ide at involvere frivillige. Det skal jo 

give mening for din organisation ligeså vel som for dine frivillige. 

 

Du kan bruge skemaet herunder til at få en struktureret snak om, hvad frivillige kan 

involveres i. Det kan også være en god hjælp internt til at få øje på mange nye muligheder 

for at involvere frivillige. Husk, at der kan være opgaver, som det ikke er hensigtsmæssigt 

at involvere frivillige i, f.eks. betjening af maskiner. På den anden side vil det være 

demotiverende for en frivillig at være afskåret fra at bruge en maskine, som personen er 

vant til at betjene. Her er det vigtigt at overveje hvor den enkelte frivilliges kompetencer og 

præferencer ligger. 

 

 

Opgaver frivillige 

kan lave 

Opgaver frivillige måske 

kan lave 

Opgaver som frivillige 

ikke kan lave 

   

   

   

 

Skema 1: Fra Ingerfairs kommende bog om strategiske 

samarbejde (udgives efteråret 2014) 

 

 

Det er også vigtigt, at I stiller jer selv spørgsmålet: Hvorfor involverer vi frivillige? Svaret 

på dette spørgsmål skal handle om, hvorfor frivillige er en god løsning for, at I kan løse 

jeres kerneopgaver. Der er ingen frivillige, som synes det er behageligt at være den 

næstbedste løsning – eksempelvis fordi der ikke er penge til at ansatte en ny kollega. Det 

skal give mening for de frivillige at involvere sig. I skal også huske at involvere den lokale 

tillidsrepræsentant i disse overvejelser. Involveringen af frivillige bliver ofte en 
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fagforeningsdiskussion. Og det er vigtigt, at 

fagforeningens synspunkter og bekymringer bliver taget 

seriøst. 

I skal gøre op med jer selv om I vil uddelegere opgaver 

som I på forhånd har defineret. Eller om I vil uddelegere 

ansvar eller endda ejerskab til de frivillige for at løse en 

bestemt opgave. Det er meget motiverende for mange mennesker at opleve den tillid, der 

følger med ansvar og ejerskab. Ejerskab fra de frivillige, gør dog også, at I som 

organisation må slippe kontrollen med, hvordan opgaven bliver løst.  

 

Vær sikker på, at der er ressourcer til involveringen af 
frivillige  
 

At involvere frivillige er en investering. Det kræver tid og nogle gange penge til 

efteruddannelse, sociale arrangementer eller materialer for, at de frivillige kan løse deres 

opgaver. Hvor mange penge sætter I af på budgettet til involveringen af frivillige? 

Eksempelvis har Svenstrup Gods tegnet en tillægsforsikring for frivillige.  

Men det er også vigtigt at beslutte, hvem har ansvaret for at lede og koordinere frivillige, og 

får vedkommende tid til det? Eksempelvis har Friluftsrådet og Naturstyrelsen udpeget 

frivilligkoordinatorer. 

Tænk ud af boksen – kan vi løse vores kerneopgaver på 

nye måder ved at involvere frivillige? 
Involveringen af frivillige kan ofte skabe modstand fra kolleger og ledelsen. Det kan handle 

om en usikkerhed om hvorvidt frivillige skal erstatte ansatte, eller det kan handle om en 

holdning til, at ansatte er bedre til at sikre opgaveløsningen end frivillige. Det er meget 

vigtigt at tage disse forbehold? seriøst og italesætte bekymringerne. 

 

Omvendt kan involveringen af frivillige også flytte organisationens måde at arbejde på. For 

der er mange måder at løse ens kerneopgave på, og involveringen af frivillige kan være en 

Case  
I Åmosen hjælper de frivillige ansatte med at løfte opgaver, som de ellers ikke vil 
have tid til. Det er en udpeget person i driften, som har kontakten til og kender de 
frivillige godt. Åmosen er et lille sted, og der er få ansatte. Der er frihed til at lave de 
arrangementer, som man finder spændende. Og kommunen har tillid de frivilliges 
måde at lave vandringer på. De blander sig ikke. De ansatte bruger deres tid på at 
lave fondssøgninger og lave guidede ture. 

 
”Se ikke på hvilke opgaver vi kan 

give de frivillige, 
men lyt og hør på hvad de 

frivillige vil.” 
- konferencedeltager 
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kærkommen lejlighed til at spørge sig selv, om ens arbejde kan gøres på nye måder, som 

giver mere kvalitet i opgaveløsningen. 

 

På konferencen blev der bl.a. rejst gode spørgsmål, man kan drøfte internt: 

 
Skema 2: Udarbejdet af konferencedeltagerne i en Open Space session 

 

 Kan vi engagere børn i naturformidlingen gennem samarbejde med 
skoler eller andre institutioner? Kan børn formidle natur til andre 
børn? 

 Kan vi udnytte sammenhængen mellem at komme ud i naturen med 
sundhed og forebyggelsesindsatser? 

 Hvordan kan frivillige bidrage til mere end blot affaldsindsamling? 

 Er der nogle nye teknologier som eksempelvis apps til smartphones, 
som frivillige kan involveres i at bruge til naturovervågning?  
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2. Samskabelse eller samarbejde? 

Et af samtidens helt store begreber er 

’samskabelse’. Samskabelse er et helt nyt 

mindset og begreb? i offentlige 

institutioner og forvaltninger. Borgerne er 

ikke længere kunder i den offentlige ’butik’. 

Borgerne er aktive medproducenter i 

opgaveløsningen. De skal involveres i både 

definitionen af problemet og løsningen.  

 

 

Skema 3: Fra Ingerfairs kommende bog om strategiske samarbejde (udgives efteråret 
2014) 
 

Samskabelse kan være en stor mundfuld, og er du ny i samarbejdet med frivilligheden, kan 

det måske være bedre at starte med et samarbejde med borgere eller en lokalforening, hvor 

I, så at sige, spiller på hver jeres banehalvdel. En måde at starte et samarbejde er ved at 

definere nogle klare rammer for, hvad der henholdsvis er jeres rolle og ansvar, samt hvad I 

forventer af samarbejdspartnerne. 

 

6 trin i en samskabelsesproces 
1. Identificere samarbejdspartnere bredt. Undersøg hvem 

der deler udfordringer muligheder og behov. 
2. Formulere fælles formål og værdier som guideline (ikke 

det samme som mål). Ikke lavpraktisk opgaveløsning 
som udgangspunkt, men: hvad kan vi sammen, som vi 
ikke kan hver for sig? 

3. Identificere roller og kompetencer, og skabe fælles 
ejerskab. 

4. Koordinator eller ansvarspersonen skal binde bidrag 
sammen, oversætte, mediere og skabe fælles ejerskab og 
fælles sprog. 

5. Sætte fælles mål, der gerne må flytte sig.  
6. Husk kontekstafhængighed: Forhandling af mening 

med borgere og mange aktører indebærer forskellige 
løsninger og ikke samme indsats til hver. 

”Holdningsbearbejdning hos de offentlige 

ansatte, at de ikke selv skal definere 

opgaverne 

- men høre de frivillige, vi skal starte med 

det hvide papir” 

- konferencedeltager 

 



 8 

Det kan være I gerne vil have kontrol med opgaveløsningen, og derfor definerer nogle klare 

mål og kvaliteter, I søger. I kunne formulere det således: Her er et areal. Før I gør noget 

så fortæl mig lige, hvad I har tænkt jer at gøre. 

 

Det kan også være I ønsker at give mere slip og i stedet siger: Her er et areal. Gør som I vil 

og fortæl mig om det bagefter. 

 
Skema 4: Udarbejdet af konferencedeltagerne i en Open Space session 
 

Rekruttering af frivillige 
Rekruttering af frivillige handler om at gøre mennesker interesseret i det frivillige arbejde i 

jeres organisation. Det handle om alle de ting vi kan gøre for at vække nysgerrighed.. Et 

godt sted at starte i sine rekrutteringsplaner er ved at lave en målgruppeanalyse. 

Skrivebordsarbejdet i rekruttering 
Start med at tænke over, hvilke mennesker, som synes naturen er meget vigtig. Det kan 

være mennesker, som allerede bruger naturen i forvejen. Eksempelvis mountainbikere, 

rollespillere, løbere, skateboardere osv. Det kan være, at I vil rekruttere blandt mennesker, 

der allerede har været frivillige hos jer eller blandt nye mennesker I slet ikke kender. De 

 
10 skridt til hvordan kommunen kan understøtte 
naturfrivillighed: 
 

1. Der skal være en konkret opgave, som er defineret på 
tid, sted og web 

2. Afsæt ressourcer (penge + person) til en god ide. Slip 
kontrol. 

3. Afklaring om rollerne: Frivillig, facilitator, naturvejleder 
4. Puljer til arbejdet med frivillighed 
5. Web og koordination 
6. Skab en synlig indgang eller en sag til de frivillige 
7. Anerkend de frivilliges arbejde. Fejre succes. 

Julefrokost, presse mv. 
8. Kompetenceløft og efteruddannelse for frivillige 
9. Understøt samarbejde mellem de frivillige og 

organisation. 
10. Hvad er kommunens eget formål med at anvende 

frivillige? 
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mennesker, der ikke aktivt bruger og er afhængig af naturen er nok mindre tilbøjelige til at 

involvere sig i jeres aktiviteter.  

 

Når du har en god liste af mulige mennesker du vil forsøge at rekruttere, er det næste 

skridt at spørge sig selv, om disse mennesker har mulighed for at involvere sig. Du kan 

stille følgende spørgsmål til dig selv: 

 Hvor lang tid tager det frivillige arbejde, og har målgruppen X den tid det kræver at 

løse opgaven (og på det tidspunkt på dagen/ugen)? 

 Hvilke opgaver vil du gerne have løst, og synes målgruppen X, at det er en 

spændende opgave (eller kan de finde ud af det)? 

 

Tænk eksempelvis over, at småbørnsfamilier er svære at engagere i meget tidskrævende 

arbejde. Måske er enkeltstående arrangementer nemmere for denne målgruppe at 

overskue. 

De unge kan være en svær målgruppe at involvere i frivilligt arbejde. Ikke fordi unge er 

ligeglade med naturen, men fordi de rammer og opgaver unge tilbydes at engagere sig i, 

ikke stemmer overens med de unges ønsker og behov. De unge nås bedst gennem andre 

unge, så her kan man med fordel kigge efter en ambassadør, som kan engagere de unge i 

de miljøer, hvor de allerede færdes fx på universiteter og andre uddannelsesinstitutioner. 

 

Det sidste vigtige spørgsmål i dit skrivebordsarbejde er, hvor du kan møde de frivillige 

henne og fortælle dem om muligheden for at lave frivilligt arbejde. Forskningen viser, at 

den bedste rekrutteringstaktik er at møde folk og personligt opfordre dem ansigt til ansigt. 

Flyers, hjemmeside og andet infomateriale virker dårligst. 

 

Skema 5: Ideer fra konferencedeltagerne 
 

Ideer til rekruttering: 
 

 Infomøder. 

 Skrive om mulighederne til beboere via avis og 
beboerblade eller formidle succes historierne heri. 

 Finde allerede eksisterende grupper på facebook. 

 Borgermøder. 

 En ornitologisk tur kan også bruges til at skabe 
opmærksomhed på en fauna og flora. 

 Prik folk på skulderen. 

 Tagdel.dk 

 Samarbejde med lokale foreninger – f.eks. spejderne. 

 Lærere kunne udpege elever. 

 Frivillig fredag. 
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En anden måde at gå til rekrutteringen på er ved at skabe naturoplevelser for forskellige 

grupper. Og efter disse oplevelsesture benytte lejligheden til at fortælle om de muligheder, 

der er for at tage ansvar for naturen i sin fritid. Eksempelvis en strand eller skovtur for 

familier, hvor man laver bål, bruger kniv/økse, ser på fugle, fisker, snitter og laver lege. 

 
Skema flyttes hertil 
Skema 6: Ideer fra konferencedeltagerne 
 

Sørg for, at der er flere muligheder for at engagere sig som frivillige. Mennesker er 

forskellige og vil gerne engagere sig i samme sag, men på forskellige måder. Det kan være, 

at der både skal være opgave til de mennesker, der ønsker det lange seje træk, dem der 

ønsker praktisk arbejde og dem, som kun ønsker, at det skal tage et par timer at gøre noget 

godt for naturen.  

 

Ideer til aktiviteter:  
 

 Hvad med et Junior-ranger projekt – det mangler i Danmark. 

 Skovens dag kunne være en dag at få fat på unge. 

 Natur og ungdom har uddannelse på 5 uger til unge- ildfugle, 
som er? plottet ind på kort. 

 Ungdomslejre i ornitologisk forening. 

 Grøn inspirationsdag for institutioner. 

 Lave sjove arrangementer, hvorfra der kan arbejdes videre. 

 Naturvejleder holder formidlingsture i fællesskab med en 
frivillig med særlige kompetencer. 
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3. Forventningsafstemning  

Konferencedeltagerne nævner selv forventningsafstemning, som et vigtigt styringsredskab 

til at rammesætte opgaven, samarbejdet samt fordele roller og ansvar mellem ansatte og 

frivillige. 

 

Skema 7: Konferencedeltagernes forslag til fokuspunkter i en forventningsafstemning. 
 

 

Husk at dialog og ærlighed mindsker konflikter og skaber forståelse. Derfor er tiden 

investeret i en forventningsafstemning givet bedre ud, end blot at lade den frivillige læse 

en ’frivilligpolitik’ eller kontrakt for derefter at skrive under. 

  

Forventningsafstemning: 
 

 Overvej om det er nødvendigt med en kontrakt eller om i 
kan lave en mundtlig aftale. 

 Bliv klar over, hvad du forventer af de frivillige (tid, 
kompetencer, engagement osv.) 

 Gør det klart for den frivillige, hvem der er den frivilliges 
kontaktperson. 

 Hav klare retningslinjer for det frivillige arbejde. 

 Lyt til hvad den frivillige forventer af jer og evt. har af 
bekymringer. 

 Fortæl den frivillige hvilke spilleregler i har for 
samarbejdet mellem frivillige og ansatte. 

 Fortæl den frivillige, hvilke muligheder der er for at 
opsige samarbejdet – både for den frivillige og for jer. 

 Forklar hvad rammerne og målene er for aktiviteten eller 
projektet – aftales evt. med den frivillige. 
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4. Fastholdelse af frivillige 

Begejstring handler om at motivere de frivillige. Det handler om at se sig selv som 

gartnere, der gerne vil have ting til at gro. Modsat ledelsestypen ”admiralen” er gartneren 

optaget af, hvordan de frivillige har det undervejs i aktiviteten eller projektet. Der er to 

tilgange til at motivere. Vi kan motivere frivillige i vores daglige samarbejde med dem. 

Men vi kan også bygge motiverende strukturer – en slags kroge i organisationen, som 

fastholder de frivilliges motivation. 

 

Motivation i det daglige 
Der er fire gode teknikker, som vi kan anvende til at holde dampen oppe hos vores 

frivillige. 

 

Skema 8. Figur over motivationsteknikker i arbejdet med frivillige, fra Ingerfairs bog 

Frivilligkoordinering – hvorfor og hvordan? 

 

 

Motivation i praksis består af 4 dimensioner, som afhængigt af hvem dine frivillige er, 

kommer i spil på forskellig vis.  

 

Ejerskab kan forstås i forlængelse af kapitlet om samskabelse: Hvilken rolle og 

ansvarsniveau tiltænkes de frivillige? Det er vigtigt, at det er tydligt hvordan ejerskab 

tænkes ind i de frivilliges arbejde, da graden af ejerskab skal hænge sammen med 

arbejdsopgaven og måden hvor på I arbejder. Dermed er fuldt ejerskab ikke nødvendigvis 

at foretrække, men det kan ses som en proces hvor igennem frivillige kan fastholdes ved at 

vedkommende tildeles mere ansvar og derved ejerskab for sine opgaver. 
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Dimensionen tillid og ansvar kan ses i relation til ejerskab, men alligevel som en 

dimension for sig. Du kan udvise tillid og ansvar til dine frivillige, ved at have tiltro til 

deres måde at løse en opgave på. Den frivillige kan derigennem få medbestemmelse og føle 

ejerskab ved at have betydning for den gode sag.  

Resultatorientering er derimod mere målrettet, og understreger vigtigheden af at motivere 

de frivillige gennem orientering af målsætninger. Dermed oplever de frivillige at være med 

til at gøre en forskel og forandre noget, der er målbart. 

Anerkendelse kendetegnes ved at spille en afgørende rolle i forhold til motivation af 

frivillige. Anerkendelse kan praktiseres på mange måder, såvel kollektivt i gruppen af 

frivillig som på individplan. Du kan udtrykke anerkendelse ved at have tid til dine frivillige, 

huske når der sker noget i deres liv eller et simpelt ”tak”. 

 

Her er konferencedeltagernes egne forslag til ting, som du kan gøre i dit daglige 

samarbejde med frivillige: 

 

 

Skema 9. Forslag til dit daglige samarbejde med frivillige 

 

Anderkendelse 

 Sikre gratis kaffe og forplejning. 

 Kurser og oplevelser. 

 Julefrokost e.l. arrangementer. 

 Invitation til personalefester. 

 Et tak. 

 Sæt tid af til at drikke en kop kaffe 

med de frivillige. 

 Tid til hygge. 

 ”gimmicks”, tshirt, kasketter osv. 

 

Tillid/Ansvar 

 Inddrag de forskellige frivilliges 

interesser og viden i 

opgaveløsningen. 

 Giv de frivillige mulighed for at 

prøve kræfter med større/mere 

komplekse opgaver. 

 Stil krav til frivillige 

 Lad de frivillige gøre tingene på 

deres måde. 

 

Resultatorientering 

 Sig tak for indsatsen og forklar 

hvilken forskel det har gjort. 

 Fortæl hvorfor dine frivillige er 

gode. 

 Kommuniker resultatet af de 

frivilliges indsats på din Facebook. 

 Fortæl de frivillige og pressen om 

værdien af det frivillige arbejde. 

Ejerskab 

 Giv de frivilliges rolle et godt navn, 

f.eks. ’værten’ eller ’datagruppen’. 

 Bryd traditionerne og lyt til nye 

ideer. 

 Giv de frivillige mulighed for selv at 

prøve ting af. 
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Motivation i gode fællesskaber 
Et fællesskab er en lidt diffus størrelse. Hvad er det præcis vi mener, når vi siger et 

fællesskab? Hvad er det vi er fælles om? Er det det sociale, sagen eller arbejdsmetoderne?  

Det er ikke alle frivillige, som søger et kammeratligt fællesskab. Nogen samles hellere 

omkring frustrationen over naturens tilstand i lokalområdet. De ønsker ikke at blive nære 

venner, men søger ligesindede at arbejde sammen med. Spørg dine frivillige hvilket 

fællesskab de gerne vil have og hvor omfattende det skal være.  

 

 

Skema 10. Figur over fra Ingerfairs bog Frivilligkoordinering – hvorfor og 

hvordan? 

 

Skemaet ovenfor skildrer de forskellige fælleskabsformer, som kan være repræsenteret på 

forskellige måder i din gruppe af frivillige. Det kan være en god ide at lave spilleregler med 

dine frivilliggruppe, således at alle er fælles om at definere samarbejdskulturen og 

forventninger til hinanden. Afklaring om fællesskabsformen kan bidrage til de frivilliges 

motivation, og skabe grobund for et fællesskab blandt dine frivillige. 
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Noter fra oplæg 

Konferencen blev indledt af to oplæg ved henholdsvis Pernille Villesen og Mette Larsen, 

hvor fokus var på deres projekter som involverede frivillige. I anden runde af konferencen 

kom faglighed i spil på en anden måde, hvor Frederik C. Boll gik i ringen sammen med 

Helle-Marie Taastrup. Nedenfor fremstilles pointer fra alle fire oplæg. 

 

 

Pernille Villesen – projektleder, Aarhus Kommune 

 

Pernille sidder til dagligt i Århus, og er projektleder for Århus Kommunes projekt ”Ren by 

Århus”. Hun arbejder med frivillige som værende formidlere og ambassadører af budskab 

omkring at gøre Århus til en ren by. De frivillige arbejder ud fra egne værdier men med et 

fælles budskab. Og gennem de frivilliges individualitet kvalificeres budskabet, idet de 

arbejder engageret og gennem dialog. Forventningsafstemning udgør en essentiel del af 

kontakten med frivillige, hvorigennem ressourcer og forventninger kan målrettes i forhold 

til den enkelte frivillige. Det er her vigtigt at forvente noget af de frivillige, som styrker 

deres engagement i Ren By Århus. Ved at stille krav, signaliseres en tilgang til frivillige 

som karakteriseres ved ligeværd, samarbejde samt en tillid-respekt relation. 

 

Pernille Villesen fremhævede afslutningsvis på dagen, at hun gennem dagen blev mindet 

om hvordan naturområdet er stærkt på faggrupper og hvordan disse kan inspirere 

hinanden. Derudover hersker der en stor grad af tavs viden i denne gruppe som blev 

repræsenteret blandt deltagerne. Der er en stor grad af mangfoldighed og bredde, og de 

forskellige fagligheder skal bruges. Pernille sluttede af med et råd: Vær åben for, at 

frivillige kan komme med ideer. Et eksempel på dette: Hun blev som projektleder 

kontaktet af en borgergruppe, som ville påbegynde et mikroprojekt ift. sagen Ren By 

Århus. Projektet var rettet mod cigaretskoder i byen, og blev profileret som ”2 kr. for et 

skod”. Borgergruppen var ikke hardcore naturfolk. 

 

 

Mette Larsen – landskabsarkitekt MDL, Vordingborg Kommune  

 

Mette Larsen fremhævede hvordan nærdemokratiet kan komme i spil gennem frivillighed, 

hvor dialog spiller en afgørende rolle. Der er ressourcer i lokalkendskabet, hvor frivillige 

har et meget bedre udgangspunkt end eksempelvis kontoransatte. Gennem ambassadører 

erfarer Mette Larsen hvordan det gavner kommunikationen og relationen mellem 

kommune og borgere. Ambassadører har en gavnlig effekt, som går to veje, henholdsvis 

ved at de formidler kommunens tanker og formidler borgernes tanker. Derved kan alle 

blive hørt på deres præmisser og de frivillige bliver brobygger mellem kommunen og 

borgerne. I dette må der være en selverkendelse fra kommunens side om hvordan 
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frivillighed kan eksistere på mange niveauer og kan have en stor diversitet. Herunder 

forholdte Mette Larsen sig til hvordan hun egentligt selv arbejder med frivillighed i mange 

udgaver. I dette arbejde ligger der stor værdi i at udvise ærlighed og troværdighed overfor 

frivillige, og derigennem afklare ejerskabsforhold. 

 

Afslutningsvis for dagen understregede Mette Larsen netop hvordan frivillighed er så 

meget forskelligt, og hvordan de 6 forskellige frivilligtyper, som Frederik Boll 

præsenterede, kommer i spil. I dette er det vigtigt at inddrage typerne i forhold til hvordan 

de passer ind i givne projekter, samt hvordan et sådan samarbejde kunne struktureres. 

 

 

Helle-Marie Taastrøm – Leder, Randers Naturcenter 

 

Helle-Marie Taastrup arbejder til dagligt med frivillige gennem sit virke som leder i 

Randers Naturcenter. Til konferencen fortalte hun om sine grønne dørmænd, hvis 

funktion er at åbne naturstederne i weekender. Dørmændene laver naturvejlederagtige 

aktiviteter samt eksempelvis pandekagebagning, og mødte ind i teams 1-2 lørdage om 

måneden. Deres funktion kræver ikke al den faglige viden, som eksempelvis 

naturvejlederne har.  

I sit arbejde oplever Helle-Marie Taastrøm et stort behov for ledelse og konkrete 

opgaveformuleringer. Hun lægger stor vægt på forventningsafstemninger, hvilket gavner 

såvel de frivillige som medarbejderne i Randers Naturcenter. Så hendes nøgleord for 

arbejde med frivillige er ”God ledelse”. 

 

Afslutningsvis på dagen fremhævede Helle-Marie Taastrøm, hvor vigtig sagen er for de 

frivillige. Det at de frivillige har et sted at kaste deres kærlighed på, det giver et 

engagement samt en følelse af at ”jeg går den rigtige vej”. Dette styrkes af en fast og god 

ledelse af de frivillige.  

 

 

Frederik C. Boll – Direktør, Ingerfair & NGO Academy 

 

Frederik C. Boll var på banen med sin faglighed inden for frivillighed, hvilket gav et indblik 

i typer af frivillige. Frivillige kan kategoriseres efter deres tilgang til frivillighed samt 

personlighed som følgende: 

 

Moderne frivillige 

– De er loyal overfor organisationen og sagen – det frivillige arbejde er ofte et 

livsprojekt.  

– De engagerer sig i arbejdet, fordi det er vigtigt at nogen gør det.  

– De trives i en stærk struktur med veldefinerede ansvarsområder, klare 

opgaver og kontinuert indsats uden for mange afbrydelser. 
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Senmoderne frivillige: 

– De er ikke Loyale overfor én organisation og én sag, men mange forskellige. 

– De engagerer sig ikke i arbejdet, fordi det er vigtigt at nogen gør det. Men 

fordi det er vigtigt at de gør det. 

– De trives ikke i en stærk struktur med veldefinerede ansvarsområder, klare 

opgaver og kontinuert indsats, men i omskiftelige projekter med vidde 

rammer. 

 

Dette kan illustreres med en yderligere specificering af typer ud fra de to overkategorier: 

 

 Moderne frivillige: 

Sværere at rekruttere, 

nemmere at fastholde 

Moderne/ 

Senmoderne 

Senmoderne frivillige:  

Nemmere at rekruttere, 

sværere at fastholde 

Behov 

for 

ledelse 

Den jordbundne 

Hands on 

Tidsmæssigt 

begrænset involvering 

Den sociale 

Ambassadør 

integrator 

Den spontane 

Friheden til at vælge 

til/fra 

Tidsafgrænset involvering 

Behov 

for 

ejerskab 

Den 

konventionelle 

Procedure og 

punktlighed 

Højt timeforbrug 

Den 

entreprenante 

Sag- og resultat-

orienteret 

Skaber 

opbakning 

Den kreative 

 

Ikke hands on 

Højt kompetence drive 

 

Afslutningsvis fremhæver Frederik C. Boll netop ledelse af frivillige ud fra, at de frivillige er 

forskellige. Samt hvordan denne diversitet kan afspejles i hvilke forskellige interesser de 

frivillige har? 

 

 

Afslutning 

Til sidst i konferencen blev der smidt refleksioner ind i cirklen, hvis pointer kort 

fremhæves her til inspiration: 

- Er der et frivilligt potentiale, som vi ikke har fået øje på? 

- Kan man samarbejde med fritidsområdet? (hvor der er flest frivillige), eller hvordan 

kan den kulturelle dimension integreres i praksis? 

- Rekruttere en der er frivillig, i stedet for at fokusere på dem, der ikke er frivillige 

endnu? 

Tænk alternativt ved rekruttering, ved eksempelvis at finde folk i skoven, og ’overfalde 

dem’ hvis de stopper op eller henvender sig? 

 


