Skab et drømmehold af frivillige
Underviser: Tania Fiil Skamriis

‘Skab et drømmehold af frivillige’ er et online kursus, opdelt i 2 moduler d. 13.april og d. 28. april. Modulerne
varer hver især 1,5 time, og giver dig konkrete redskaber, du kan tage direkte i brug i jeres forening.

Kurset er for dig, der skal rekruttere frivillige til jeres forening eller aktivitet, tager imod nye frivillige eller
leder frivillige. Formålet er at give dig og jeres forening nogle kompetencer til at sikre, at alle jeres frivillige
får den bedst mulige oplevelse af at være en del af det vigtige arbejde, I laver i fællesskab.
Underviser tilpasser kursusindholdet, så du kan være sikker på at komme hjem med ny og brugbar viden
uanset dit niveau og foreningens størrelse.
Kursets 2 moduler er sammensat af de fire, sammenhængende emner Rekruttering, Velkomst, Motivation
og Afsked.
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Modul 1: Sådan rekrutterer du de rigtige frivillige
13. april kl. 16-17.30

På det første modul får du ikke blot inspiration til, hvordan du kan rekruttere frivillige, men også hvordan
du finder de helt rigtige ildsjæle. Det er nemlig afgørende for jeres arbejde og evt. brugere, at I finder den
helt rigtige frivillige til opgaven.

Vi tager også hul på, hvordan du kan sammensætte en rekrutteringsplan, der er skræddersyet jeres
forening, og giver dig konkrete redskaber, der kan hjælpe jer i mål ved at rekruttere de helt rigtige.

Det får du med hjem:
-

Ny viden om rekruttering af frivillige

-

Inspiration og viden om, hvordan andre gør

-

Din egen skræddersyede rekrutteringsplan

Modul 2: Sådan skaber du de bedste vilkår for din frivilliggruppe
28. april kl. 16-17.30

På andet modul arbejder vi med 3 vigtige emner, som desværre har lidt en tendens til at gå i glemmebogen;
nemlig den gode velkomst, trivsel og afskeden, der bliver ved med at give igen.
På dette modul lærer du om onboarding, og hvordan I kan være med til at skabe en positiv
førstegangsoplevelse med jeres forening. Det er vigtigt for at sikre, at de frivillige har lyst til at blive hos jer i
længere tid. Det er også vigtigt, at I som organisation er opmærksom på, hvordan I løbende fastholder de
frivilliges motivation. Vi giver dig kortsigtede og langsigtede redskaber til at skabe grobund for god frivillig
trivsel.
Sidst men ikke mindst, tager vi også fat på den gode afsked med den frivillige. Når en frivillig forlader sit
frivillige arbejde, er vedkommende nemlig en potentiel ambassadør for, hvor godt et sted, I er at være en
del af. Derfor kan en god afsked med en frivillig skabe et godt ry, og indirekte være med til at tiltrække
frivillige jeres vej i fremtiden.
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Det får du med hjem:
-

Ny viden om, hvordan I skaber de bedste vilkår for jeres frivillige.
Et idékatalog fyldt med inspiration, tips og tricks.
En plan for den gode velkomst, trivsel og afsked.

Tilmelding ‘Skab et drømmehold af frivillige’
For at sikre en god kvalitet af kurset og din læring, har vi sat et loft på 20 deltagere. Det betyder, at I i første
omgang højest kan deltage 2 frivillige fra hver forening. Ønsker I at tilmelde flere frivillige på venteliste, kan
I angive det inde i tilmeldingen. Vi giver jeres medfrivillige på ventelisten besked umiddelbart efter sidste
tilmeldingsfrist.
Det er gratis at deltage. Kurset foregår via den digitale mødeplatform Zoom, som du let og enkelt tilgår med
et enkelte par klik på det link, du får tilsendt via mail efter tilmeldingen.
Obs. kurset vil blive optaget og efterfølgende sendt ud til jer på mail.
Seneste tilmelding til kurset er mandag d. 5. april.

Modul 1: Sådan rekrutterer du de rigtige frivillige
13. april kl. 16-17.30
Tilmeldingslink: defrivilligeshus.nemtilmeld.dk/10

Modul 2: Sådan skaber du de bedste vilkår for din frivilliggruppe
28. april kl. 16-17.30
Tilmeldingslink: defrivilligeshus.nemtilmeld.dk/11
Modul 2 bygger videre på modul 1, og vi anbefaler derfor, at du har deltager i modul 1 eller har set
optagelsen derfra. Link til optagelsen sendes pr. mail efter modul 1 er gennemført.
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Workshop - særligt tilbud til kursusdeltagere
20. Maj kl. 16.30-19.00 (der serveres aftensmad)

Efter at have deltaget i onlinekurset ‘Skab et drømmehold af frivillige’ får du og jeres forening en helt særlig
mulighed for at arbejde videre med al den nye viden i en fysisk workshop i De Frivilliges Hus
Du har nu haft tid til at arbejde med foreningens nye rekrutteringsplan, den gode velkomst, trivsel og den
gode afsked. Til den opfølgende workshop arbejder vi i dybden med den nye viden og de planer I har fået
taget hul på til det online kursus.
Her får I mulighed for at arbejde sammen i grupper i jeres forening om de skræddersyede planer, du fik
taget hul på til det onlinekursus, med supervision fra underviseren og konsulenter fra De Frivilliges Hus. Det
betyder, at I bliver klar til at gå direkte i gang med jeres udarbejdede planer, når I kommer hjem fra
workshoppen.

Du kommer hjem med:
-

Udarbejdede planer for jeres rekruttering, den gode velkomst, trivsel og afsked.
Nye netværksforbindelser inden for samme arbejdsområde.

Tilmelding til workshoppen
Tilmeldingslinket til workshoppen sendes ud via mail til kursusdeltagerne efter modul 2 er gennemført.
OBS. Der skal mindst være én fra foreningen, der har deltaget i onlinekurset ‘Skab et drømmehold af
frivillige’. Dine medfrivillige, der også ønsker at deltage i workshoppen, skal have set optagelserne af modul
1 og 2.
Workshoppen foregår fysisk i De Frivilliges Hus på den nye adresse Hadsundvej 35, 9000 Aalborg.
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