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Frivillighed på skoleskemaet
Godt 65 udskolingselever på Kontiki Skolen prøver de næste seks uger kræfter med social
innovation, frivillighed og udvikling af sociale ideer gennem et samarbejde med en
håndfuld sociale foreninger og Frivilligcenter Hillerød.
Onsdag den 9. november lød startskuddet til den første workshop i forløbet, hvor 7., 8. og 9.
klasserne fik foreningsliv og virkelyst helt ind under huden, gennem personlige oplæg og dialog
med frivillige og foreningsrepræsentanter, der selv er engageret lokalt i aktiviteter for og med børn
og unge. Eleverne fik på den måde indblik i, hvad der kommer ud af foreningernes aktiviteter og
hvad der giver de frivillige lyst til at engagere sig.
”Det fungerer rigtig godt, at de frivillige i dag kom ind på konkrete sociale udfordringer, og hvordan
man faktisk kan gøre noget ved dem gennem frivilligt arbejde. Det kan nemlig hurtigt blive meget
stort og abstrakt, når vi i undervisningen snakker med børnene om sociale problemer i samfundet.
Vi får virkeligheden ind i skolen, når de frivillige kommer her,” konstaterede Gitte, lærer på Kontiki
Skolen, i frokostpausen.
Stor interesse for frivillighed
De frivillige foreninger og grupper skal undervejs i projektforløbet støtte eleverne i deres
gruppearbejde, hvor de skal udvikle idéer til frivillige tiltag, der skal løse eller formindske to sociale
udfordringer, som de medvirkende foreninger og frivillige har stillet.
”Eleverne virkede meget interesserede og stillede mange relevante spørgsmål til de aktiviteter, jeg
er engageret i som frivillig. Jeg ser frem til at følge deres idéudvikling,” lød det fra Ole, frivillig og
bestyrelsesmedlem i ADHD-foreningen Nordsjælland.
Ud over ADHD-foreningen er repræsentanter og frivillige fra KFUM/KFUK Hillerød, Klub Vest
(Ungdommens Røde Kors), Pigeklubben i Hillerød Øst, Frivilligcenter Hillerøds
børnetrivselsgrupper og Venligboerne involveret i projektet.
Formålet med projektet er, at eleverne får øjnene op for betydningen af og mulighederne i det
frivillige og gerne lokale engagement, så elevernes vej til deltagelse og til selv at engagere sig
gøres kortere. Ifølge lærerne betyder et sådant projektsamarbejde, at eleverne lærer at udvikle
projektidéer, men det giver også eleverne viden om, hvor de selv kan finde hjælp og støtte samt
muligheder for at engagere sig i det lokale frivillige arbejde på sigt i Hillerød.
Udstilling på Rådhuset
Resultatet af projektsamarbejdet afsluttes med en udstilling af elevernes kreative produkter og
præsentationer af deres projektidéer, torsdag den 15. december kl. 14-17 på Rådhuset. Her kårer
et dommerpanel den bedste idé. Vindergruppen modtager en præmie, som er gavekort til
biografbilletter. Alle er velkomne til at deltage i udstillingen.

Projektsamarbejdet koordineres af Frivilligcenter Hillerød og foregår i samarbejde med seks lokale
frivillige foreninger/grupper i samarbejde og Kontiki Skolens udskolingslærere. Projektkonceptet
’Frivillighed på Skoleskemaet’ er udviklet af Vallensbæk Kommune i samarbejde med Center for
Frivilligt Socialt Arbejde.

Du kan følge projektet på frivilligcenter-hillerod.dk og på facebooksiden Frivilligcenter Hillerød. For
øvrig info kontakt Frivilligcenter Hillerød, map@frivilligcenter-hillerod.dk.

Billedtekst, billede 1:
Eleverne sættes i gang med en energizer. Heidi fra KFUM/KFUK Hillerød instruerer dem i
reglerne.
Billedtekst, billede 2:
Eleverne introduceres til gruppearbejde og teamwork til dagens energizers, hvor de hurtigt skal
finde sammen i grupper på seks personer.

