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Vejledningssamtaler om frivillighed og fritid

Vær opmærksom på

Det kan være en fordel at planlægge vejledningssamtalerne, så de ligger lige efter foreningsbazaren og 
foreningsbesøg, så samtalen baseres på de unges egne erfaringer og konkrete møde med foreningerne.

Samtalerne kan foregå individuelt eller i små grupper på to til tre personer. Hvis I forestiller jer, at flere 
unge skal ud i den samme forening, kan det være en fordel for dem at deltage i samtalen sammen, så de 
kan supplere hinanden og spejle sig i hinandens tanker og eventuelle bekymringer og handlemuligheder.

Fremgangsmåde
Øvelsen består af to trin og tilpasses alt efter, hvor den enkelte elev er i processen med at prøve at 
være frivillig.

ØVELSE

MEDFRIVILLIG VEJVISER OBSERVATØR OVERSÆTTTER BEHOVS-
AFKLARING

TEAM INDIVIDUELLE
FORLØB

FØLGES AD GRUPPE
FORLØB

DIALOG MED 
FORENING

1-1 MED UNG UNDERVISER KORDINATOR SOCIALE 
FRIVILLIGE

INDIVIDUELLE
FORLØB

FØLGES AD GRUPPE
FORLØB

DIALOG 
MED TEAM

EKSEMPEL REDSKABER AKTIVITET ØVELSE PRAKTIK TJEKLISTE FORTSÆTTELSE

MEDFRIVILLIG VEJVISER OBSERVATØR OVERSÆTTTER BEHOVS-
AFKLARING

TEAM

DIALOG MED 
FORENING

1-1 MED UNG UNDERVISER KORDINATOR SOCIALE 
FRIVILLIGE

EKSEMPEL REDSKABER AKTIVITET ØVELSE PRAKTIK TJEKLISTE FORTSÆTTELSE

HELE 
KLASSEN

VARIGHED BRAINSTOM

DIALOG 
MED TEAM

HELE 
KLASSEN VARIGHED BRAINSTORM

1-1 MED 
UNG

MEDFRIVILLIG VEJVISER OBSERVATØR OVERSÆTTTER BEHOVS-
AFKLARING

TEAM INDIVIDUELLE
FORLØB

FØLGES AD GRUPPE
FORLØB

DIALOG MED 
FORENING

1-1 MED UNG UNDERVISER KORDINATOR SOCIALE 
FRIVILLIGE

INDIVIDUELLE
FORLØB

FØLGES AD GRUPPE
FORLØB

DIALOG 
MED TEAM

EKSEMPEL REDSKABER AKTIVITET ØVELSE PRAKTIK TJEKLISTE FORTSÆTTELSE

MEDFRIVILLIG VEJVISER OBSERVATØR OVERSÆTTTER BEHOVS-
AFKLARING

TEAM

DIALOG MED 
FORENING

1-1 MED UNG UNDERVISER KORDINATOR SOCIALE 
FRIVILLIGE

EKSEMPEL REDSKABER AKTIVITET ØVELSE PRAKTIK TJEKLISTE FORTSÆTTELSE

HELE 
KLASSEN

VARIGHED BRAINSTOM

DIALOG 
MED TEAM

HELE 
KLASSEN VARIGHED BRAINSTORM

MEDFRIVILLIG VEJVISER OBSERVATØR OVERSÆTTTER BEHOVS-
AFKLARING

TEAM INDIVIDUELLE
FORLØB

FØLGES AD GRUPPE
FORLØB

DIALOG MED 
FORENING

1-1 MED UNG UNDERVISER KORDINATOR SOCIALE 
FRIVILLIGE

INDIVIDUELLE
FORLØB

FØLGES AD GRUPPE
FORLØB

DIALOG 
MED TEAM

EKSEMPEL REDSKABER AKTIVITET ØVELSE PRAKTIK TJEKLISTE FORTSÆTTELSE

MEDFRIVILLIG VEJVISER OBSERVATØR OVERSÆTTTER BEHOVS-
AFKLARING

TEAM

DIALOG MED 
FORENING

1-1 MED UNG UNDERVISER KORDINATOR SOCIALE 
FRIVILLIGE

EKSEMPEL REDSKABER AKTIVITET ØVELSE PRAKTIK TJEKLISTE FORTSÆTTELSE

HELE 
KLASSEN

VARIGHED BRAINSTOM

DIALOG 
MED TEAM

HELE 
KLASSEN VARIGHED BRAINSTORM

2
LEKTIONER

Forberedelse inden samtalen 

• Forbered forslag til hvilke foreninger og  
frivilligopgaver den unge potentielt skal løse.

• Tag eventuelt kontakt til foreningen og 
forventningsafstem med dem inden samtalen 
med den unge, så du ikke kommer til at love 
mere, end du kan holde.

Vejledningssamtale

• Præsentér de unge for udvalgte foreninger og 
konkrete målrettede frivilligopgaver.

Supplerende redskaber

Hvis den unge tidligere i forløbet er blevet 
præsenteret for foreningen og opgaverne 
kan samtalen baseres på deres præferencer 
og tidligere snakke om muligheder. I kan fx 
snakke om spørgsmålene:  

- Kan du se dig selv i foreningen?
- Hvad tænker du om de konkrete opgaver
- Har du prøvet noget lignende før, eller har
   du lyst til at lære det? 

 Hjælpespørgsmål til samtalen

• Samtalen kan tage udgangspunkt i inputs fra tidligere  
øvelser fx øvelsen Brainstorm udfordringer og løsninger….

          
          - Hvad er det værste, der kan ske for dig? 
          - Hvad kan foreningen gøre, og hvad kan du selv gøre for
             at undgå det? 

• Samtalen kan også have fokus på forskellige områder, som  
du forestiller dig, den unge kan være bekymret for….

          - Hvordan får du et godt møde med de andre frivillige?
          - Hvordan løser du frivilligopgaven, og hvad gør du, hvis      
             du bliver i tvivl eller laver fejl? 
          - Hvordan vil du gerne have det, når du har været på din 
             første frivilligvagt og går hjem derfra? 

Aftal med den unge, hvad du gerne må fortælle foreningen,  
og hvad den unge gerne selv vil fortælle….

          - Må jeg fortælle om nogle af de behov, du har 
             udtrykt her, eller vil du selv fortælle dem det? 

          - Hvordan og hvem skal have det at vide?
             Næste skridt er at aftale et besøg hos 
             foreningen med  henblik på at starte 
             som frivillig.

Formål

Vejledningssamtalerne har fokus på at gøre den enkelte unge klar til at begynde deres frivillige engagement i en konkret forening. 
Formålet med samtalen er at afklare, hvilken forening og hvilke opgaver den unge har mod på og lyst til at løse. Samtidig bliver I 
konkrete på, hvordan det kan blive en succesoplevelse for den unge at være frivillig. 


