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Erhvervsledere og SOPU-studerende deltager Frivillig Fredag-praktik 
 

Frivilligcenter Hillerød har taget initiativ til to nye foreningspraktikker i forbindelse med fejringen af Frivillig 

Fredag: 30 unge studerende skal på foreningsbesøg hos 10 lokale foreninger, og fire lokale erhvervsledere skal 

bringe civilsamfund og erhvervsliv tættere sammen gennem fire foreningspraktikker. 

 

Fredag 26. september holdes Frivillig Fredag over hele landet. Dagen fejrer frivilligheden og er en opfordring til 

arbejdspladser, organisationer, skoler og borgere om at være frivillige for en dag. 

  

I ugen op til Frivillig Fredag får 19 lokalpolitikere og embedsmænd i Hillerød for fjerde år mulighed for at få et 

personligt indblik i det frivillige arbejde gennem praktikker hos forskellige lokale foreninger, og i år udvider 

Frivilligcenter Hillerød projektet, så fire lokale erhvervsledere og 30 studerende fra Social- og 

sundhedsuddannelsen som noget nyt skal prøve kræfter med og blive klogere på frivillig socialt arbejde i 

Hillerød. 

 

Frivilligcenter Hillerød har i samarbejde med ’Projekt Frivillig’ og SOPU Nordsjælland udviklet et projekt, hvor en 

klasse fra Social- og sundhedsuddannelsen kommer på foreningsbesøg. Eleverne er inden besøgene blevet 

introduceret til muligheder og motivation i det frivillige arbejde og foreningslivet af Frivilligcenter Hillerød. 

 

Formålet med praktikkerne er dels at give eleverne en forsmag på at være frivillig og dels at øge kendskabet til 

frivillige foreningers arbejde, så eleverne i fremtidigt job er i stand til at henvise borgere til de mange tilbud, der 

er i foreningslivet. Derudover får de deltagende foreninger mulighed for at få input og ideer fra eleverne til, 

hvordan de kan tiltrække og rekruttere flere unge frivillige.  

 

Erhvervsledere i praktik er frivilligcentrets andet nye tiltag. Formålet er at skabe kontakt og øge kendskabet 

mellem civilsamfund og erhvervsliv samt undersøge eventuelle muligheder for at samarbejde om lokale 

udfordringer. Forhåbentlig vil praktikken give erhvervsledere ny viden og indsigt i frivilligt foreningsarbejde, 

organisation og vilkår, og samtidig give foreningerne mulighed for at få sparring og nye idéer til udvikling af 

deres organisation og indsatser.  

 

I år deltager erhvervsledere fra Nordea, Sjælland Nord, Spar Nord, Hillerød og Biogene Idec, der skal i praktik i 

henholdsvis Røde Kors, Hillerød Kvindecenter, Mødrehjælpen og Frivilligcenter Hillerød. 

 

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

1907. 
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