
  

10 gode råd om projektfrivillighed  

1. Gør opgaven konkret: Definér omfang, tidsforløb, forventninger, opgaver etc. så konkret som 

muligt. 

2. Afstem forventninger: Hvad forventer I af den frivillige? Hvor meget indflydelse har man på sin 

opgave som frivillig? Hvad har man ret til at tage beslutninger omkring? Og hvad forventer den 

frivillige af foreningen? 

3. Gør strukturen synlig for den frivillige: Hvem skal man spørge om hvad? Hvilke interne og eksterne 

kontakter er det relevant at have i forhold til netop den opgave, man sidder med? Vær gavmild 

med dine kontakter og ressourcepersoner! 

4. Udstik succeskriterierne sammen: Hvornår er projektet lykkedes? Vær parat til at justere 

succeskriteriet undervejs. 

5. Kobl de projektfrivillige sammen med mere erfarne frivillige. 

6. Muliggør fællesskabsfølelse. Det kan handle om at samle de projektfrivillige forud for projektets 

begyndelse til en social aktivitet, der ryster dem sammen, eller at tage en kop kaffe sammen efter 

et møde.  

7. Giv sparring og anerkendelse undervejs. Der er sandsynligvis noget, I ikke har tænkt på at fortælle 

den frivillige, og der kan opstå situationer undervejs, som det er godt at drøfte. Konflikter løses 

bedre undervejs end når det er for sent. Og det er bedre at korrigere undervejs end bagefter – for 

alles skyld. Anerkendelse er vigtig for alle frivillige – og for en ny projektfrivillig, der ikke kender 

foreningen, kan det være særligt vigtigt at få oplevelsen af at være værdsat og accepteret. 

8. Spørg til den frivilliges perspektiver – han eller hun kommer med et frisk blik på foreningen og 

måske lettere kan sætte sig i ikke-medlemmers sted, stille spørgsmål til vanetænkningen og se nye 

muligheder. 

9. Lær den projektfrivillige tilstrækkeligt at kende til at få indtryk af, hvilke opgaver det kunne være 

relevant at tilbyde vedkommende, når projektet er afsluttet. 

10. Fejr succesen. Også selv om det bliver det sidste, de projektfrivillige gør. Det giver en god afslutning 

og gør, at de tager et godt indtryk med sig videre. Det er gratis PR! 

 


