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Politikere skal i Frivillig Fredag-praktik 
I anledning af den landsdækkende frivillighedsdag Frivillig Fredag har 13 lokale politikere fra samtlige partier i 

byrådet og 10 embedsfolk taget udfordringen op og har meldt sig som praktikanter.  Praktikopholdene vil finde 

sted i dagene 23.- 27. september i 21 aktive foreninger. Praktikforløbene består dels af møder med foreningens 

bestyrelse og andre aktive medlemmer dels i aktivt at medvirke i aktiviteter som at passe butik, lave mad eller 

motionere. Foreningerne har beskrevet de tilbudte praktikophold i et katalog, og praktikanterne har derefter 

haft mulighed for at ønske praktiksteder.  

 

Formålet med at lade kommunale politikere og embedsmænd komme hele vejen rundt i lokale foreninger er at 

styrke det indbyrdes kendskab og samarbejde mellem foreninger og kommune. En dag i foreningen skal give 

praktikanten et mere indgående kendskab til foreningsarbejdets betydning for brugernes livskvalitet og et 

indblik i, hvordan man som frivillig medborger oplever det at være engageret i vores lokalsamfund gennem 

foreningsarbejdet. 

 

Frivilligcenter Hillerød organiserer i år Frivillig Fredag for tredje gang, og antallet af praktikanter er steget støt 

fra 9 og 16 i henholdsvis 2011 og 2012 til 23 i år. Erfaringerne fra tidligere år har været meget positive, og der er 

da også adskillige gengangere blandt både praktikanter og foreninger. 

 

På frivilligcentrets hjemmeside www.frivilligcenter-hillerod.dk finder man en oversigt over, hvilke politikere og 

embedsmænd der skal i praktik, hvornår det sker og i hvilke foreninger.  

 

Frivillig Fredag holdes hvert år den sidste fredag i september, i år 27. september. Dagen har til formål at 

markere, anerkende og synliggøre det frivillige lokale engagement og at give hillerødborgere mulighed for at se, 

hvordan man selv kan engagere sig som frivillig. I Hillerød bliver Frivillig Fredag ud over Frivillig Fredag Praktik 

markeret med ”Engagement på noder” og en foreningsbasar på Hillerød Bibliotek. 

 

For yderligere oplysning kontakt centerleder: Anette Nielsen: info@frivilligcenter-hillerod.dk eller tlf. 4824 

1907. 

 
 

 
Frivilligcenter Hillerød 

Fredensvej 12 C 
3400 Hillerød 

T: +45 48 24 19 07 
M: info@frivilligcenter-hillerod.dk  

www.frivilligcenter-hillerod.dk 


