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Kom til udstilling om frivillighed og social innovation 
Torsdag d. 15. december kl. 14-17 kulminerer flere ugers projektarbejde i projektet ’Frivillighed på 
Skoleskemaet’ med en udstilling på Hillerød Rådhus i foyeren. Her vil 7., 8. og 9. klasse fra Kontiki Skolen 
præsentere resultatet af forløbet med kreative 3D-modeller og tegneserier. Det er gratis at deltage og 
alle er velkomne. 
 
Eleverne fra Kontiki Skolens udskoling har i november og december arbejdet med brainstorming, 
projektarbejde og kreativ formidling ved at udvikle innovative frivilligprojekter, som kan løse eller mindske 
to sociale udfordringer: ’Os og dem?’ og ’Fravær af nærvær’. Projektgrupperne har undervejs i forløbet 
sparret med og besøgt lokale sociale foreninger og frivilliggrupper, som har inspireret dem i arbejdet med 
deres projekter, men også ift. fremtidigt engagement i frivilligt arbejde og foreningsliv. For de deltagende 
foreninger har der ligeledes været stort udbytte af projektet. 
 
”Det har været rigtig spændende at få skabt kontakt til unge i den alder, da de, med den rette støtte fra os, 
kan være med til at mobilisere deres egen aldersgruppe i foreningslivet og frivilligt arbejde. De unge kan 
nemlig byde ind med rigtig meget ny energi i det frivillige sociale arbejde,” udtaler Søren Lerche fra 
Grundtvigs Højskole, som står bag frivilliginitiativet ’Sammen er vi Hillerød’, der fik besøg af to af 
projektgrupperne. 
 
Flere af eleverne har også givet udtryk for, at de har fået lyst til at lave frivilligt arbejde efter at have mødt 
de mange frivillige og foreninger.  
Til udstillingen vil et dommerpanel bestående af repræsentanter fra de involverede foreninger, samt Peder 
Bisgaard (formanden for kultur- og fritidsudvalget i Hillerød kommune), kåre gruppen med den bedste 
projektidé og overrække en præmie til vinderne. Der vil blive serveret lidt bobler, sodavand og snacks til de 
deltagende.  
 
’Frivillighed på Skoleskemaet i Hillerød’ er et samarbejde mellem Frivilligcenter Hillerød, Kontiki Skolen og 
en håndfuld foreninger (KFUM/KFUK Hillerød, frivilligcenterets trivselsgrupper, Pigeklubben i Østhuset, 
Venligboerne og ADHD-foreningen Nordsjælland). Projektkonceptet er udviklet af Vallensbæk Kommune i 
samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde. 
Se mere om projektet på frivilligcenter-hillerod.dk og på facebooksiden Frivilligcenter Hillerød. 
 
Tekst til billede 1: 
Efter brainstormingen indkredser grupperne deres mange projektidéer for at nå frem til den ene idé, som de 
vil arbejde videre med. 
Tekst til billede 2:  
Koncentrationen er høj, når eleverne skriver videre på hinandens projektidéer til idéstafetten. 
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