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Politikere i praktik hos lokale foreninger 
For femte år i træk modtager lokale foreninger i forbindelse med Frivillig Fredag politikere og 
embedsmænd i Hillerød Kommune i praktik. 21 lokale sociale og kulturelle foreninger samt ung-
domsforeninger har sammensat hver deres praktikprogram, som nu er sendt ud i et samlet 
praktikkatalog. 
 
Frivillig Fredag-praktikken giver foreningerne mulighed for at komme i dialog med og introducere 
lokale politikere og kommunale embedsfolk til, hvad foreningen arbejder med, deres målgrupper, 
udfordringer og forhold. Samtidig får praktikanterne indblik i, hvilke muligheder men også 
udfordringer, der er for børn, unge, familier eller ældre i Hillerød i dag. 
 
”Vi er rigtig glade for, at der både er gengangere og også flere nye foreninger, som deltager i år.  At 
deltage i en praktik giver både de lokale foreninger, politikere og embedsfolk en unik mulighed for at 
lære hinanden bedre at kende og dermed en mulighed for at styrke både netværket og samarbejdet 
fremover,” udtaler Anette Nielsen, centerleder i frivilligcentret.  
 
Nu er det så op til praktikanterne at vælge ud fra kataloget, hvilke praktiksteder de ønsker. 
Praktikforløbene kan dels bestå af møder med foreningens bestyrelse og andre aktive medlemmer 
dels i aktivt at medvirke i aktiviteter som at indgå som frivillig i en genbrugsbutik, lave mad til en 
brugergruppe eller motion med kaffe. 
 
Når alle ønsker er samlet, kobler frivilligcentret praktikant og forening ud fra politikernes og 
embedsmændenes prioriteringer. 
 
Frivillig Fredag-praktikken finder sted i dagene mandag 21. til torsdag 24. september (uge 39), og ugen 
sluttes om fredagen med en FrivilligBørs i Støberihallen hvor også kommunens årlige frivilligpris skal 
uddeles. 
 
Frivillig Fredag er en landsdækkende frivillighedsdag, der holdes hvert år den sidste fredag i 
september. I Hillerød bliver dagen ud over praktikken og FrivilligBørsen markeret med Care Deeply 
Day, hvor medarbejdere fra Biogen bidrager med en frivillig indsats i lokale foreninger og institutioner 
gennem en arbejdsdag. 
 
Se mere om Frivillig Fredag på Frivilligcenter Hillerøds hjemmeside: http://www.frivilligcenter-
hillerod.dk/begivenheder/frivillig-fredag-2015. Eller kontakt Jørn Jensen jj@frivilligcenter-hillerod.dk. 
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