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Der er mange grunde til, at en organisation kan have gavn 
af at samarbejde med frivillige, og at det kan forbedre den 
sprogundervisning, organisationen tilbyder. Det drejer 
sig bl.a. om den støtte, de frivillige kan give underviserne, 
og denne værktøjskasse ser nærmere på, hvad en 
veltilrettelagt frivilligindsats kan bidrage med i klasselokalet. 
Frivillige kan også være en uvurderlig støtte uden for den 
formelle sprogundervisning, f.eks. i sprogcaféer eller som 
sprogmentorer. En sådan uformel støtte vil ofte hænge 
sammen med dyrkelse af fælles interesser, opbygning 
af relationer og/eller udvikling af andre færdigheder for 
kursisterne. 

Derudover kan frivillige med gode erfaringer fra 
organisationen blive talsmænd for den i bredere forstand. 
Nogle af de interviewede organisationer i undersøgelsen 
har oplevet, at frivillige senere er blevet bidragsydere og 
fundraisere for organisationens arbejde.

Med andre ord kan de forbindelser, der knyttes mellem 
de frivillige og organisationen, have uventede positive 
sideeffekter. Det kan være med til at forankre organisationen 
i lokalsamfundet og kan på den måde eventuelt give 
kursisterne mulighed for at komme i kontakt med flere 
”sprogeksperter” i deres lokalområde. Frivillige har deres 
egne netværk, så de kan sætte kursisterne i forbindelse 
med andre institutioner, muligheder og grupper, som de kan 
have glæde af.

Endelig kan frivilligt arbejde være en vigtig og nyttig erfaring 
for de frivillige selv. I en tid med voksende anti-migrant 
retorik og følelser kan oplevelsen af at arbejde tæt sammen 
med flygtninge styrke den frivilliges ønske om at arbejde 
med migranter og forsvare deres rettigheder.

Når dette er sagt, afhænger mange af de ovennævnte fordele 
af, at der er en effektiv koordination af frivilligindsatsen. Der 
er risici forbundet med at inddrage frivillige, og vi håber, at 
værktøjskassen kan hjælpe med at håndtere disse risici, så 
både organisationen og de frivillige får glæde af samarbejdet. 
Værktøjskassen henvender sig først og fremmest til 
organisationer, der har tilstrækkelige ressourcer til at have 
en frivilligkoordinator (selvom det måske ikke er på fuld 
tid). Der er dog også gode råd til organisationer med små 
budgetter. 

Omhyggelige udvælgelsesmetoder er afgørende for 
at sikre, at de frivillige anvendes på en måde, så deres 
kvalifikationer og egenskaber passer til de opgaver, der 
tilbydes. God kommunikation med underviserne er med 
til at sikre, at deres behov bliver opfyldt af de frivillige, de 
samarbejder med – og at de ved, hvad de skal gøre, hvis 
der opstår problemer. Værktøjskassen indeholder også en 
række forslag til, hvordan man kan støtte de frivillige, så de 
får mest muligt ud af deres indsats.

Vi vil gerne fremhæve de potentielle fordele ved at benytte 
frivillige – men ikke som erstatning for veluddannede 
og lønnede sprogundervisere, der med deres faglighed, 
erfaring og engagement kan sikre en sammenhængende 
undervisning på et fagligt højt niveau.

Værktøjskassen er blevet til i et partnerskab mellem fem 
organisationer, der tilbyder sprogundervisning i forskellige 
europæiske lande. Som supplement til vores egne 
erfaringer med undervisning og arbejde med frivillige har 
vi talt med en række andre organisationer i Europa, hvoraf 
nogle nævnes som eksempler i værktøjskassen. Indholdet i 
værktøjskassen bygger på dette arbejde.

Velkommen
Velkommen til organisationens værktøjskasse. Værktøjskassen henvender sig til 

undervisningsinstitutioner, som ønsker at benytte frivillige i deres arbejde. Den henvender 
sig især til organisationer, der arbejder med flygtninge, men meget af indholdet vil være 

relevant for alle, der tilbyder sprogundervisning og sprogstøtte til alle former for migranter.

Værktøjskassen:
•	 Gennemgår, hvordan man rekrutterer og udvælger 

frivillige
•	 Hjælper med indslusning og oplæring af frivillige
•	 Giver gode råd til at fastholde frivillige
•	 Diskuterer fordele og faldgruber i arbejdet med 

frivillige
•	 Giver forslag til daglig opfølgning og koordination i 

forhold til frivillige 

Er du interesseret i inddragelse af frivillige i sprogtilegnelsen?
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oVerVejelser
Hvis jeres organisation ikke tidligere har inddraget frivillige i sprogtilegnelsen, er det værd 
at gøre sig klart, hvad I ønsker at opnå, før I for alvor begynder at rekruttere frivillige. Her 

er nogle punkter, der skal overvejes.

før opstart

Hvorfor har vi behov for frivillige?
Hvor kommer behovet fra? Kommer det fra kursisterne? 
Eller er det fra underviserne? Eller er det måske de frivillige 
selv, der ønsker det? Det er vigtigt at overveje, fordi det vil 
gøre det nemmere at forklare de forskellige parter, hvorfor I 
ønsker at inddrage frivillige. I begynder ikke bare at arbejde 
med frivillige i organisationen, fordi det er det, man gør!

Hvad vil vi gerne have de frivillige til at lave?
Sæt aktiviteterne på skrift, som var det en jobbeskrivelse. 
Find ud af i organisationen (som regel med underviserne), 
om I har en fælles forståelse af de frivilliges rolle. 
Jobbeskrivelsen bør indeholde:

•	 De frivilliges aktiviteter

•	 De frivilliges forventede ansvarsområder

•	 De kvalifikationer og erfaringer, der efterspørges hos de 
frivillige

Hvor mange frivillige får vi brug for? 
Vil I starte i det små med et pilotprojekt i en afgrænset del af 
organisationen, eller er der mange lærere, der alle gerne vil 
samarbejde med frivillige? Hvis I har begrænset erfaring og 
begrænsede ressourcer til at rekruttere og følge de frivillige, 
vil det være en god ide at starte i det små.

Hvilke risici er der ved at inddrage frivillige?
Det er vigtigt at foretage en risikoanalyse, før man begynder at 
arbejde med frivillige. Den kan laves af frivilligkoordinatoren, 
men bør ideelt set involvere organisationens ledelse. En 
risikoanalyse bør opliste de mulige risici ved at inddrage 
frivillige med en angivelse af sandsynlighed og mulige 
konsekvenser. Den bør ligeledes omfatte forholdsregler, der 
kan mindske de pågældende risici. Ud over en sådan formel 
risikoanalyse er det også vigtigt at have en åben dialog med 
underviserne herom, hvor der lyttes og tages hensyn til 
deres bekymringer.

Hvem ønsker vi som frivillige?
Er det frivillige med særlige kvalifikationer, erfaringer 
eller egenskaber? Hvem er målgruppen? Gør det klart fra 
begyndelsen, da det har indflydelse på, hvordan de frivillige 

skal rekrutteres. Det kan være en god ide at fokusere på 
frivillige som:

•	 har specifikke sprogkundskaber

•	 bor i et bestemt område

•	 er del af en bestemt gruppe eller organisation

•	 har erfaring med migration, asylansøgere eller 
sprogtilegnelse

•	 har en bestemt etnisk eller religiøs baggrund

•	 har kvalifikationer eller viden inden for bestemte 
områder

Overvejelser over målgruppen hænger også sammen 
med, hvad de frivillige skal lave (se ovenfor). Det er en god 
ide, at det er klart, hvad der kræves, når man annoncerer 
efter frivillige. Det er f.eks. vigtigt, at de frivillige kan 
bruge en vis mængde tid på frivilligt arbejde, og at de har 
tilstrækkelige sprogkundskaber til at kunne hjælpe andre 
med at lære. Målgruppen har også betydning for, hvor der 
skal annonceres.

Hvis man for eksempel gerne vil have frivillige fra en 
bestemt institution (f.eks. forældre fra en bestemt skole 
eller medlemmer af den lokale moske), er det en god ide at 
kontakte institutionen direkte og annoncere gennem dem 
(se side 9-12 om annoncering efter frivillige).

Mulige fordele for frivillige i sprogtilegnelsen

•	 Arbejdserfaring 

•	 Erfaring til CVet

•	 Praktisk erfaring for studerende

•	 Viden om sprogundervisning og sprogtilegnelse

•	 Følelsen af at gøre en forskel

•	 Samvær med kursisterne

•	 Følelsen af at være en del af samfundet

•	 Arbejde med at støtte flygtninge og migranter
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Vigtige 
oVerVejelser

Frivilligt arbejde med sprogtilegnelse for migranter 
og flygtninge har en række politiske implikationer, 
der ikke er helt enkle. 

På den ene side er det fantastisk, at almindelige 
mennesker tager imod den udfordring, det er, at 
der kommer et stort antal mennesker til landet, 
som endnu ikke taler sproget, og hjælper dem på 
en af de mest praktiske og nyttige måder. 

På den anden side kan man hævde, at på et 
tidspunkt hvor mange lande i Europa reducerer 
de statslige udgifter, især statslige udgifter til 
migranter og flygtninge, fremmer brugen af 
frivillige til opgaver, som burde være et regulært 
job, nedskæringsdagsordenen. I Storbritannien er 
midlerne til engelsk for udlændinge for eksempel 
blevet beskåret med 60 % over de seneste 10 år, 
og samtidig har regeringen investeret en brøkdel 
af dette beløb i programmer, der tilskynder 
frivillige til at udfylde opgaven. Det vil være en 
god ide at diskutere dette modsætningsforhold, 
så organisationen ikke uforvarende kommer i 
en situation, hvor man udsætter sig for kritik fra 
støtter og måske fremmer en politik, som man ikke 
nødvendigvis er enig i. Hvad er organisationens 
holdning til frivillige i sprogtilegnelsen? Hvilke roller 
kan accepteres, og hvilke skal være forbeholdt 
lønnede, uddannede professionelle? Hvad er 
lærernes fagforenings holdning, og ønsker man 
at støtte den? I hvilket omfang (og hvordan) 
ønsker man at udfordre statslige nedskæringer på 
sprogundervisning for voksne og kæmpe for flere 
midler? 

Før man begynder at 
arbejde med frivillige

Hvad kan vores organisation tilbyde frivillige?
Det kan være en god ide at formulere dette på forhånd, så 
det kan ligge til grund for kommunikationen med de frivillige 
i rekrutteringsprocessen. Fordelene for de frivillige kan 
omfatte basale ting som forsikring, oplæring og støtte til 
udvikling. Men for de fleste frivillige er det andre ting, der 
tæller, for eksempel:

•	 At være en del af en gruppe eller et fællesskab

•	 Muligheder for at lære

•	 Respekt og anerkendelse 

For at få en ide om, hvilke aspekter der kan være 
interessante for jeres frivillige, skal I tænke over, hvem jeres 
“målgruppe” er (hvem vil I tiltrække), og hvilke interesser og 
behov de har. Hvis det er frivillige fra lokalområdet, kan man 
f.eks. fokusere på fællesskab, solidaritet og den forskel, de 
kommer til at gør. Hvis det er frivillige fra en læreruddannelse 
eller en anden uddannelse, kan det frivillige arbejde være 
en udviklingsmulighed med supervision og anbefalinger fra 
underviserne.



TEXT

Rekruttering
Når det gælder rekruttering af frivillige, er der en række spørgsmål, der skal tages stilling 
til.  Hvilke behov har vi i organisationen, og hvilke opgaver kan frivillige tage på sig? Hvem 

er kontaktpersonen i organisationen? Hvor kan jeg finde frivillige, og hvordan kan en 
ansøgningsproces se ud? Jo før du stiller dig selv disse spørgsmål, jo mere vellykket kan 

rekrutteringsprocessen blive.
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Før man begynder at arbejde med frivillige, kan det være en 
god ide at gennemtænke hele forløbet for den frivillige fra 
rekrutteringen til det tidspunkt, hvor den frivillige forlader 
organisationen. Den bedste frivilligkoordination tager 
omhyggeligt højde for hvert enkelt stadie i den frivilliges 
”rejse” – og det er meget nemmere, hvis man overvejer 

hvert enkelt stadie i processen på forhånd. Selvom det 
er ønskværdigt at beholde de frivillige i lang tid, er det 
vigtigt at huske, at alle frivillige på et tidspunkt forlader 
organisationen. Hvis man sørger for en ”god afsked” med 
frivillige, kan man bedre få nyttig feedback fra dem, og 
det øger sandsynligheden for, at de måske en dag vender 
tilbage.

Mange organisationer har en løbende udskiftning af 
frivillige, og det er derfor en vedvarende opgave at tage 
afsked med frivillige og rekruttere nye. Frivillige bliver ikke i 
organisationen for evigt: de flytter, får arbejde, bliver trætte, 
mister interessen eller får andre ting at lave. Det er realistisk 
at se rekruttering og indslusning af frivillige som en del af 
organisationens daglige opgaver, hvis man håber at arbejde 
med frivillige på længere sigt.

ansVarsomrÅDer  
og oPgaVer

Første skridt 

TIP
Side 16-18 “Hvad skal indslusningen omfatte?” 
giver en række mulige emner for indslusning og 
opgavefordeling.  Mange af processerne overlapper 
hinanden eller kombinerer rekrutterings-, 
indslusnings- og oplæringsprocesserne. For eksempel 
kan spørgsmål om den frivilliges motivation eller 
oplysning om tidsforbruget finde sted i forbindelse 
med rekrutteringen. Information til de frivillige om, 
hvordan de skal støtte underviseren i klasselokalet, 
eller om hvordan man arbejder med flygtninge, kan 
finde sted i forbindelse med oplæring. Det er derfor 
en god ide at koordinere rekruttering, indslusning og 
oplæring af frivillige nøje. Det er også en god ide, at den 
samme person er ansvarlig for alle stadier i processen.

Hvem i organisationen skal være involveret i rekrutteringen? Hvem skal være ansvarlig 
for hvilken del af rekrutterings- og indslusningsprocessen? Det kan være svært at 

skelne mellem opgaverne i forbindelse med rekruttering, indslusning, oplæring og daglig 
frivilligkoordination. Det kan være med til at skabe klarhed, hvis man fra starten definerer 

og fordeler opgaverne.
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Eksempel på  
et forløb for en 

frivilligAnnoncér efter
frivillige i

lokalavisen

Den frivillige 
stopper i or-
ganisationen Afsluttende 

samtale med 
den frivillige

Planlæg rekrut-
teringsproces-

sen internt

Indslusning og 
oplæring for egnede 

ansøgere

Frivilligkoordinatoren mødes 
regelmæssigt med den friv-
illige og underviseren for at 
evaluere, hvordan det går, 
og er tilgængelig hvis/når 

der er behov for støtte

Den frivillige 
begynder at 
arbejde for 

organisationen

En-til-en møder mellem 
undervisere og frivillige

Kontakt alle ansøgere 
mhp. samtale eller

afslag (med
begrundelse)

Modtag og behandl 
ansøgninger pr. 

e-mail
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inDleDenDe 
kommunikation

Før man begynder at arbejde med frivillige, kan det være en 
god ide at gennemtænke hele forløbet for den frivillige fra 
rekrutteringen til det tidspunkt, hvor den frivillige forlader 
organisationen. Den bedste frivilligkoordination tager 
omhyggeligt højde for hvert enkelt stadie i den frivilliges 
”rejse” – og det er meget nemmere, hvis man overvejer 
hvert enkelt stadie i processen på forhånd. Selvom det 
er ønskværdigt at beholde de frivillige i lang tid, er det 
vigtigt at huske, at alle frivillige på et tidspunkt forlader 
organisationen. Hvis man sørger for en ”god afsked” med 
frivillige, kan man bedre få nyttig feedback fra dem, og 
det øger sandsynligheden for, at de måske en dag vender 
tilbage.

Mange organisationer har en løbende udskiftning af 
frivillige, og det er derfor en vedvarende opgave at tage 
afsked med frivillige og rekruttere nye. Frivillige bliver ikke i 
organisationen for evigt: de flytter, får arbejde, bliver trætte, 
mister interessen eller får andre ting at lave. Det er realistisk 
at se rekruttering og indslusning af frivillige som en del af 
organisationens daglige opgaver, hvis man håber at arbejde 
med frivillige på længere sigt.

En typisk rekrutteringsproces kunne se således ud:

1.  Annoncering af opgave og ansvarsområder samt 
nødvendige og ønskelige kvalifikationer 

2. En ansøgningsproces, hvor der skal udfyldes et 
ansøgningsskema eller laves en skriftlig ansøgning med 
svar på en række spørgsmål og/eller 

3. En indledende udvælgelse, et møde eller en samtale

I annonceringen efter frivillige skal I give oplysninger 
om organisationen, og hvad I efterspørger. 
Rekrutteringsprocessen bør også give mulighed for at 
indhente oplysninger om de potentielle frivillige. Den 
indledende kommunikation bør planlægges nøje, så den 
indeholder de centrale informationer om organisationen 
og samtidig beder om de nødvendige oplysninger fra 
ansøgerne. Der er ingen grund til at nå til det punkt, hvor 
man holder møde med potentielle frivillige for så at opdage, 
at de ikke kan på de tidspunkter, hvor der er brug for dem, 

eller at de mangler en grundlæggende kvalifikation, der er 
nødvendig for at udføre opgaven. Alle informationer, som 
man kan indhente i den indledende fase, og som kan være 
med til at udvælge ansøgerne, er med til at forhindre, at 
man spilder sin egen eller ansøgernes tid.

Hvis man rekrutterer via annoncering, kan der være 
begrænset plads til oplysninger. Når folk viser interesse, 
kan man så give yderligere information – selvom det 
stadig er en god ide at gøre den så specifik som muligt. Et 
ansøgningsskema, som kan sendes til interesserede, kan 
være tidsbesparende. Det er endnu bedre, hvis skemaet er 
tilgængeligt online, så folk selv kan downloade det. Spild ikke 
folks tid ved at bede om oplysninger, der ikke er relevante 
for den konkrete frivilligopgave. Ansøgningsprocessen skal 
være så nem og hurtig som muligt for potentielle frivillige, 
samtidig med at I får de nødvendige oplysninger. Det er en 
god ide at forklare, hvorfor I beder om bestemte oplysninger, 
og hvordan I håndterer ansøgernes data. 

Tænk også på at gøre den medfølgende tekst (også på 
hjemmesider og i e-mails) så imødekommende som muligt. 
Man kan også bede folk om at udfylde skemaet så godt 
som muligt og returnere det, selvom ikke alle spørgsmål er 
besvaret.

Tre vigtige tip  
til den første annonce

1. Vær præcis, sigt højt og skriv nøjagtigt, hvad 
I søger. Hvis I har brug for frivillige fredag og 
mandag, så skriv det. Hvis I har brug for frivillige 
med en bestemt baggrund, så skriv det.

2. Tænk over, hvor I annoncerer, så I tiltrækker de 
frivillige, I ønsker. 

3. Annoncér på flere sprog, hvis I ønsker frivillige 
med specifikke sprogkundskaber.

Rekruttering indebærer som regel annoncering efter en frivillig, modtagelse af 
ansøgninger og udvælgelse af en eller flere frivillige på baggrund af ansøgningerne.  
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Vær opmærksom på, at det giver en masse arbejde for 
organisationen at behandle et stort antal ansøgninger. Hvis 
der er risiko for at få mange ansøgninger, så overvej, hvordan 
I når de rigtige personer uden at drukne i ansøgninger. 
Vær præcis med hensyn til, hvem I ønsker, og begræns 
annonceringen – i det mindste i første omgang. Mund-til-
mund rekruttering og fysisk (fremfor online) annoncering 
kan begrænse antallet af henvendelser. Man kan også 
overveje at finde frivillige blandt folk, der allerede er i direkte 
eller indirekte kontakt med organisationen. Det kan også 
forenkle indslusningsprocessen, da de pågældende måske 
allerede kender til organisationens arbejde.

Man kan rekruttere bredt, hvis der er brug for mange 
frivillige med mindre specifikke kvalifikationer. Det betyder 
ikke nødvendigvis, at man skal bruge penge eller gøre en 
stor indsats. 

Nogle nyttige metoder til at nå ud til potentielle 
frivillige:
•	 Mund-til-mund: Hvis det er nyt for organisationen at 

arbejde med frivillige, så fortæl det først i organisationen. 
Bed de ansatte om at sprede budskabet om, at I 
søger nye frivillige. Hvis der allerede er frivillige i 
organisationen, så tilskynd dem til at rekruttere andre. 
Hvis det er muligt, kan I arrangere en ”tag en ven 
med”-dag for frivillige, hvor der er tid til at snakke og 
møde hinanden. Bed jeres frivillige om at sætte jeres 
informationsmaterialer op andre steder, hvor de færdes, 
og glem ikke at invitere jeres egne venner og kontakter.

•	 Opslag på sociale medier: På de sociale medier kan 
nyheden om muligheden for at lave frivilligt arbejde 
spredes med minimale udgifter. Man kan slå det op i 
specifikke interessegrupper for at nå bestemte grupper. 
Og få også frivillige og ansatte til at dele opslag med 
deres venner og følgere.

•	 Annoncer og artikler i lokalaviser: Afhængigt af ens 
budget kan det være en god ide at annoncere i den lokale 
avis. Hvis man vælger avisen med omhu, kan man nå ud 
til de mennesker, man gerne vil have til at blive en del af 
sit netværk af frivillige. Folk, der har tid, som er aktive i 
lokalsamfundet, og som ønsker at hjælpe andre. 
Hvis man kender en journalist, kan det også være en 
god ide at give dem historien om organisationen og 
muligheden for at lave frivilligt arbejde. Journalister er 
altid på udkig efter interessante historier. I kan måske 
invitere dem til aktiviteter med frivillige eller andre 
”photo-opportunities”. En artikel om organisationens 
frivillige er gratis reklame.

•	 Lærerstuderende: Kommende lærere kan være gode 
frivillige. De kan have brug for praktisk erfaring fra 
klasselokalet som supplement til deres studier, eller de 
kan ganske enkelt ønske at bruge noget af den teori, de 
lærer, i praksis. Frivillige fra læreruddannelser er som 
regel vidende, dygtige og motiverede. På anden side 
søger de ofte lønnet arbejde og kan derfor ikke være 
frivillige i længere tid.

rekrutterings-
metoDerhvor og hvordan?

Vælg rekrutteringsmetode ud fra, hvor mange frivillige I har behov for, hvilken erfaring de 
skal have, samt hvilke specifikke kvalifikationer og egenskaber, I søger. 
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•	 Opslag: Butikker, caféer, uddannelsesinstitutioner, 
vaskerier, skoler og offentlige bygninger har ofte 
opslagstavler, hvor man kan sætte opslag op. Fordelen 
ved det er, at man kan målrette sin information til et 
meget specifikt område. Vælg stederne med omhu og 
tænk over hvem, der kan tænkes at se opslagene. Er det 
den type frivillige, I tænker på?

•	 Frivilligdatabaser: Mange organisationer finder deres 
frivillige på specialiserede hjemmesider. Kig på de 
eksisterende hjemmesider og annoncer her. I kan også 
kontakte det lokale Frivilligcenter (hvis der er et sådant) 
og fortælle om jeres behov for frivillige. De kan hjælpe 
med at videreformidle det.

Sørg for, at det er så nemt som muligt for ansøgere at 
komme i kontakt med jer. En enkel email-adresse og en 
hjemmeside eller et dokument, der kan downloades, med 
alle de nødvendige informationer vil gøre det lettere.

en alternatiV fremgangsmÅDe: 
rekrutterings-/inDslusningsmøDer
Måske giver det mening i jeres organisation at adskille rekruttering (processen med at finde egnede frivillige) og 
indslusning (processen med at forberede frivillige til deres opgaver), måske gør det ikke - det kommer an på jeres 
specifikke behov. Et alternativ til ansøgningsskemaer, samtaler og indslusning er at afholde et åbent møde for alle 
potentielle frivillige. Nogle organisationer holder sådanne åbne møder med regelmæssige mellemrum i årets løb og 
henviser alle potentielle frivillige til det næste møde.

Mødet kan bruges til at give ansøgere mere information om deres rolle og også fungere som et indslusningsforløb, 
der kan være med til at sikre et godt samarbejde. Det er også en lejlighed til at møde potentielle frivillige og danne 
sig et indtryk af dem. Hvis ansøgerne stadig er interesserede efter mødet, kan de udfylde et ansøgningsskema eller 
underskrive en frivilligaftale, så de er klar til at begynde.
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afVisning af 
ansøgere
Hvis man gør det klart fra starten, at man skal 
gennem en udvælgelsesproces for at blive frivillig, 
er det meget nemmere at afvise ansøgere – også 
senere i forløbet.

Brug en formulering som ”Ansøg nu! ” i stedet for 
”Tilmeld dig” i jeres materiale.

Når I sender et indledende spørgeskema eller 
et ansøgningsskema ud, så understreg, at 
udvælgelsesprocessen skal forhindre skuffelser 
for begge parter. (”Fortæl lidt om, hvorfor du gerne 
vil være frivillig, og hvad du gerne vil have ud af 
det. Det vil gøre det nemmere for os at vurdere, 
om vores tilbud er det rette”.) Hvis dette er gjort 
klart tidligt i ansøgningsprocessen, er det meget 
nemmere at sige ”tak, men nej tak” senere. Brug af 
ansøgningsskemaer gør helt sikkert udvælgelsen 
nemmere.

Når I afviser folk, er det høfligt at fortælle dem 
hvorfor. Vær reel og ærlig og giv dem en kort 
forklaring. Nogle gange er det nok med en generel 
begrundelse – I søger for øjeblikket frivillige med 
kvalifikationer inden for X; I har modtaget mange 
flere ansøgninger, end I har brug for osv. Hvis 
ansøgere ikke beder om yderligere oplysninger, er 
det ikke nødvendigt at give dem. Det vil selvfølgelig 
gøre afvisningen nemmere for ansøgerne, hvis I 
kan tilbyde andre muligheder for at lave frivilligt 
arbejde i organisationen. Så vær ærlig med hensyn 
til, om I ønsker, at en ansøger skal arbejde frivilligt 
i organisationen eller ej.

sikkerhed
I de fleste lande er det normal praksis at bede de 
frivillige om en straffeattest i forbindelse med 
rekrutteringen. Vær åben om, at det er en del af 
rekrutteringsprocessen. I kan også oplyse, hvad det 
betyder, hvis man ikke har en ren straffeattest – 
nogle former for lovovertrædelser udelukker måske 
ikke ansøgere fra at blive frivillige hos jer, hvorimod 
andre former for lovovertrædelser vil betyde, at en 
person er uegnet til at blive frivillig.

Selvom de frivillige altid følges med en underviser, 
bygger undervisning på tillid. En frivillig i 
organisationen er en del af jeres team.

straffeattest
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praKsis
EKsEMpEL
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HVorDan kan  
man komme i gang 

meD at bruge 
friVillige? 

For to år siden havde CVO VOLT to frivillige, der hjalp 
underviserne på holdene i Flamsk for udlændinge. 
Underviseren og de frivillige var glade for ordningen, 
men alligevel var brugen af frivillige i resten af 
sprogskolen begrænset. De fleste andre lærere 
kendte ikke til de frivillige.

Hos CVO VOLT oplevede vi, at de frivillige gjorde en 
god indsats og var til stor hjælp for underviserne, 
men vi vidste også fra interviews med underviserne, 
at deres arbejdsrelaterede stresseniveau var højt. 
Når man underviser nyankomne, har man store hold 
(op til 25 i en klasse), og der er forskelle i kursisternes 
motivation og indlæringshastighed. 

Vores første udfordring var at rekruttere flere 
frivillige for at skabe et netværk af frivillige. Vi 
iværksatte en kampagne med reklamer i den lokale 
biograf, annoncer i aviser, et nyhedsbrev til kursister 

i andre afdelinger og opslag. CVO VOLT har over 
7000 kursister i mange afdelinger, og Flamsk for 
udlændinge er blot en af dem. Det var oplagt at 
rekruttere frivillige, som selv var - eller havde været 
– kursister på skolen, men fordi vi havde annonceret 
så bredt, fik vi henvendelser fra mange frivillige, som 
ikke kendte skolen eller som ikke havde været der 
før. Efter indslusningssamtalerne blev de frivillige 
sat sammen med en underviser efter eget valg og 
i forhold til, hvornår de stod til rådighed. På nogle 
få måneder gik vi fra at have to frivillige til at have 
omkring 35. Nogle af dem har nu forladt skolen, 
fordi de har fundet arbejde eller har fået andre 
forpligtelser, men hver måned kommer der nye 
frivillige, der ønsker at bidrage til undervisningen i 
nederlandsk. 

CVO VOLT, Belgien



En vellykket indslusningsproces er en af de vigtigste ting, som en organisation kan sørge for med 
henblik på at sikre et godt samarbejde mellem frivillige og undervisere. Indslusning tager tid, men 

det er indsatsen værd – det kan spare meget energi senere, at der er klare linjer fra starten, og 
det øger sandsynligheden for, at de frivillige fastholdes. En god indslusningsproces betyder, at når 

den frivillige træder ind i klasselokalet, er vedkommende bekendt med organisationens værdier 
og er klar over, hvad der forventes, og hvad det frivillige arbejde indebærer. Indslusningsprocessen 

bør også få de frivillige til at føle, at der bliver taget hånd om dem, og at deres indsats bliver 
værdsat.

Indslusning
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Indslusning af frivillige kan varetages af en underviser eller 
en frivilligkoordinator. Fordelen ved at have en koordinator 
er, at vedkommende kan fungere som en uafhængig støtte 
for såvel underviser som frivillig, hvis der opstår problemer. 
Desuden kræver vellykket rekruttering, indslusning, 
oplæring af og støtte til frivillige tid, som undervisere ikke 
kan forventes at have,  

uden at det rækker langt ud over deres normale opgaver. 
En dygtig frivilligkoordinator, der har ansvar for området, 
kan derfor være med til at få samarbejdet med de frivillige 
til at fungere godt og forhindre, at underviserne bliver 
overbebyrdede.

Selvom det er en frivilligkoordinator, der står for 
indslusningen, er det stadig vigtigt, at underviserne får 
lejlighed til at møde de frivillige – helst før de kommer med 
i undervisningen – for at fortælle om metoder, niveauer, 
miljøet i klassen osv. På den måde lærer den frivillige og 
underviseren også hinanden at kende og finder ud af, 
hvordan de skal arbejde sammen. Hvis underviseren har 
brug for ekstra betalt tid til det, er det en god ide på forhånd 
at tage højde for det i budgetter og ansøgninger om midler.

Værktøjskassen for undervisere indeholder vejledning til 
undervisere om sådanne møder på tomandshånd med de 
frivillige. Vejledningen er henvendt til lærere, der står for 
indslusning uden hjælp fra en frivilligkoordinator, så den skal 
eventuelt tilpasses, så den passer til indslusningsprocessen 
i jeres organisation.

HVem skal stÅ for 
inDslusningen? 

Underviser, frivilligkoordinator  
eller med-frivillig?
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HVaD skal 
inDslusningen 

omfatte?
Her er en række forslag til, hvad man kan komme ind på i 
forbindelse med indslusningen af en frivillig. Det er ikke 
sikkert, at alle punkter er relevante i alle sammenhænge. Det 
hele kan formidles i en samtale, men det kan også formidles 
på skrift, så den frivillige kan læse det før eller efter mødet. 
Selvom dette afsnit indeholder en lang liste med punkter, 
der skal tages højde for, skal den ikke ses som en erstatning 
for menneskelig varme, og der skal også være plads til, at 
man kan bruge sin mavefornemmelse. 

At danne sig et indtryk en anden person og opbygge en 
relation er ikke en eksakt videnskab. Det kan også virke 
afskrækkende, hvis mødet med den frivillige er alt for 
formelt, og samtalen følger en tjekliste. Ud over at skabe 
klare forventninger er hovedformålet med mødet at få den 
frivillige til at føle sig støttet og værdsat for sin indsats.

Punkter, som med fordel kan tages op eller gentages af en 
underviser, er markeret med en stjerne.

Hvad skal I vide om den frivillige?
•	 Den frivilliges kvalifikationer, erfaring, motivation, behov 

og forventninger*
 – Hvorfor vil vedkommende gerne lave frivilligt arbejde? 
 – Hvad håber vedkommende at få ud af det? 
 – Hvad kender vedkommende til området / 
organisationen? 

 – Hvad er vedkommendes erhvervsmæssige baggrund? 
 – Har vedkommende været frivillig eller undervist 
tidligere? 

 – Hvilke dele af det frivillige arbejde tror vedkommende 
vil være mest interessant?

 – Hvordan kan organisationen støtte, så vedkommende 
får mest muligt ud af sin frivillige indsats?

 – Er der nogen ønsker eller særlige behov, der skal tages 
hensyn til, f.eks. mht. tidspunkter? 

Hvad skal den frivillige vide om jer?
•	 Organisationens tilgang til undervisning og indlæring*

Hvis organisationen har en særlig tilgang til følgende 
punkter, kan man forklare det for den frivillige. Undervisere 
kan have deres egne forskellige tilgange inden for 
organisationen – i så fald er det underviserne selv, der 
skal fortælle om det.
Det kan f.eks. dreje sig om:

 – hvordan organisationen ser underviserens, kursistens  
og den frivilliges rolle

“ Hvis jeg gør noget forkert, har jeg 
tillid til, at underviseren fortæller mig, 
hvad jeg skal gøre anderledes. Den 
tillid og tiltro er meget vigtig for, at 
vores samarbejde kan fungere. ” 
 
Frivillig, Danmark
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 – hvordan organisationen skaber et trygt og 
imødekommende læringsmiljø for kursisterne

 – organisationens holdning til, at der bruges andre sprog i 
klasselokalet

 – hvordan klasselokalerne er indrettet 
 – hvilken slags aktiviteter, der normalt foregår i 
klasselokalet, og hvilke der foregår uden for 
undervisningen

 – organisationens holdning til fejlretning
•	 Oplysninger om kursistgruppen: niveau, behov osv.*

Her kan man fortælle om kursistgruppens sproglige 
niveau og sammensætning og give et indtryk af, om der er 
særlige behov eller skal tages særlige hensyn.

•	 Oplysninger om organisationen: historie, værdier, 
arbejdsgange
Det kan være en god ide at skitsere organisationens historie 
og give relevante oplysninger om organisationskulturen. 
Man kan også orientere den frivillige om, hvordan 
sprogundervisningen passer ind i organisationens 
andre aktiviteter, og om andre frivillige aktiviteter i 
organisationen.

•	 Information om den sammenhæng, som 
sprogundervisningen indgår i – hvor hører organisationens 
undervisning hjemme i uddannelsessystemet
Opnår kursisterne f.eks. kvalifikationer gennem 
undervisningen eller aktiviteterne? Hvad giver 
kvalifikationerne adgang til? Skal kursisterne have de 
pågældende kvalifikationer for at få opholdstilladelse? Er 
deltagelse i undervisningen finansieret af eller påkrævet 
af en offentlig instans?

•	 Forklaring af den frivilliges og underviserens rolle og opgaver 
Det er meget vigtigt at gøre det klart, hvad der er, og hvad 
der ikke er den frivilliges rolle,  for at undgå misforståelser. 
Det kan afgrænses yderligere ved at beskrive, hvad 
underviserens rolle og opgaver er. Det kan være nyttigt at 
forklare, hvem der er ansvarlig for og involveret i

 – At planlægge undervisningen

 – At beslutte indholdet af undervisningen

 – At rette fejl 

 – At deltage i aktiviteter

•	 Opbygning af et godt orhold til kursisterne
Forholdet til kursisterne kan også være et element i en 
mere grundig oplæring af de frivillige. Tænk over, hvordan I 
fremmer et gensidigt respektfuldt forhold mellem frivillige 
og kursister, så I modvirker eventuelle ikke-acceptable 
oldninger hos de frivillige. Det kan også indgå i oversigten 
over organisationens kerneværdier (se ovenfor). Andre 
ideer til at fremme en respektfuld holdning: 

 – Understreg over for de frivillige, at det er vigtigt at 
huske, at kursisterne er “sproglige begyndere, ikke 
intellektuelle begyndere”

 – Gør opmærksom på, at ordet ”flygtning” associeres 
med mange ting, men at efter jeres erfaring kan man 
ikke tage kursisternes følelser, erfaringer eller 
præferencer for givet – den frivillige skal være åben og 
kan om nødvendigt spørge kursisterne selv eller 
underviseren

 – Understreg, at den frivilliges opgave er at være 
imødekommende og venlig, og at det er en god ide at 
lære kursisterne at kende og finde fælles 
berøringspunkter.

 – Henvis de frivillige til Værktøjskassen for frivillige, der 
indeholder afsnit om arbejdet med flygtninge. 

•	 Praktiske forhold
 – Information om praktiske forhold i relation til holdet: 
tid, sted, adgang til bygninger osv. 

 – Rundvisning 
 – Udbetaling af udlæg/udgifter
 – Forsikring
 – Hvem den frivillige skal kontakte i tilfælde af
•	 fravær
•	 tvivl om rammerne for det frivillige arbejde
•	 behov for at diskutere “følsomme” oplysninger om 

kursisterne
•	 uenigheder mellem underviser og frivillig

 – Eventuelt tjek af straffeattest, som organisationen skal 
foretage, og hvilke dokumenter der kræves  

 – Information om sikkerhedsprocedurer osv. 

 – Tavshedspligt vedrørende oplysninger fra kursisterne 

 – Databeskyttelse af den frivilliges private oplysninger 

•	 Velkomst og støtte til den frivillige
 – Tilbud om oplæring og støtte 
 – Hvordan de frivillige kan møde hinanden og udveksle 
erfaringer (se også Frivillig- fællesskab)

 – Hvordan underviseren og/eller organisationen kan 
støtte dem, så de får mest muligt ud af deres frivillige 
arbejde

 – Sammenfatning af grundlæggende regler / aftaler 
•	 Opsummer, hvad der er blevet talt om og tjek at alt er 

forstået, og at der er enighed om det
 – Påskønnelse af, at den frivillige engagerer sig, og af den 
forskel, vedkommende kommer til at gøre   

 – Giv den frivillige lejlighed til at stille eventuelle andre 
spørgsmål
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Aftaler
•	 Aftale om løbende opfølgning/evaluering: hvornår og hvordan 

skal det foregå.
Man kan aftale et møde eller en telefonsamtale med den 
frivillige efter deres første mødegang for at høre, hvordan 
han/hun oplevede det. Man kan holde et nyt møde med 
dem efter semesteret, efter 6 måneder eller et år. Det 
afhænger af organisationen og dens procedurer, hvornår 
og hvordan man evaluerer, men det er en god ide at gøre 
det klart allerede på dette tidspunkt.

•	 Aftale mellem den frivillige og organisationen om 
tidsrammen
Lav klare aftaler om, hvornår og hvor længe den frivillige 
har mulighed for at tilbyde sin hjælp.

inDslusnings- og oPlæringsDag
Denne model, som bruges af nogle organisationer, kan være tidsbesparende, idet den kombinerer oplæring, 
indslusning og måske endda rekruttering (se også side 8)

Potentielle frivillige inviteres til et indledende oplæringsmøde. Hvis der er mange ansøgere, kan man holde sådanne 
møder med nogle måneders mellemrum. Ansøgere kan inviteres til det førstkommende møde, inden de kommer 
med ind i klasselokalet.

Den første udvælgelse kan foregå før eller efter et sådant møde. Frivillige, der er rekrutteret, kan inviteres til et 
oplæringsmøde, efter man har haft det første møde med dem. Eller potentielle frivillige kan opfordres til at ansøge 
efter mødet, hvis de stadig gerne vil være frivillige.

Oplæringen kan indeholde en introduktion til organisationen og informere om den frivilliges rolle og krav til den 
frivillige. Den kan også indeholde grundlæggende oplysninger om, hvordan den frivillige bedst muligt støtter 
underviserne og kursisterne.

indslusningsmaterialer
Man kan tilbyde de frivillige supplerende 
materialer, som de selv kan læse, og som 
kan understøtte deres udvikling. Måske har 
organisationen sit eget undervisningsmateriale 
eller andet materiale, som den frivillige skal 
kende til. Der findes også andre materialer, der 
er målrettet frivillige: 

•	 Værktøjskasse for frivillige – som henvender 
sig til frivillige, der understøtter underviseren i 
den formelle undervisning i klasselokalet, eller 
som står for aktiviteter uden for klasselokalet i 
uformelle og ikke-formelle læringsmiljøer.

•	 Europarådets værktøjskasse “Language 
Support for Adult Refugees”:  
https://www.coe.int/en/web/language-
support-for-adult-refugees/guidelines 
- som henvender sig til frivillige, der yder 
generel sproglig støtte, så ikke alle afsnit er 
relevante for frivillige, der arbejder inden for 
mere formelle rammer.
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Hver enkelt underviser har sine egne ønsker i forhold til, 
hvordan den frivillige skal støtte dem i undervisningen. En 
frivilligkoordinator kan enten drøfte den enkelte lærers 
behov med dem på forhånd eller sikre sig, at underviseren 
og den frivillige (også) snakker om det.

Herunder følger en række generelle punkter, der kan nævnes 
i forbindelse med indslusningen af nye frivillige. De frivillige 
kan også henvises til evt. oplæring, som organisationen 
tilbyder, og til Værktøjskassen for frivillige (eller dele deraf), 
som indeholder flere oplysninger til frivillige om, hvordan de 
bedst muligt understøtter sprogtilegnelsen. 

Støtte til underviseren
Forklar, at det først og fremmest er den frivilliges opgave 
at lytte til, hvad underviseren har brug for og at støtte 
vedkommende i det, de gør i undervisningen. 

Den frivillige skal støtte underviseren, ikke selv opføre sig 
som en underviser. Det skal være klart fra begyndelsen, at 
det altid er underviseren, der beslutter, hvilken metode der 
skal bruges, hvem i klasselokalet der har behov for hjælp, 
og hvilke opgaver den frivillige kan udføre. Underviserne 
skal ikke være bange for, at gøre dette klart, og de frivillige 
skal opfordres til at stille spørgsmål, hvis de er usikre på 
deres rolle i undervisningen. Den frivilliges tilstedeværelse 
gavner kun kursisterne, hvis den frivillige og underviseren 
samarbejder. 

Fleksibilitet
Mange undervisere ønsker selv at planlægge undervisningen 
og har måske ikke tid til at fortælle den frivillige om 
lektionsplanen på forhånd. De ser helst, at den frivillige 
kommer og får instruktioner på stedet om, hvordan de kan 
støtte i den enkelte aktivitet – nogle gange som deltager, 
nogle gange ved at arbejde med bestemte grupper eller 
enkelte kursister, og nogle gange ved at gå rundt i klassen 
og svare på kursisternes spørgsmål.

Opbyggelse af tillid og et varmt, imødekommende 
læringsrum
Det kan være en god ide at understrege, at den frivillige 
spiller en vigtig rolle i at få kursisterne til at føle sig velkomne 
og trygge, så de får mere selvtillid, og det bliver sjovere at 
lære.

Autentisk samtale
Nogle gange taler frivillige meget langsomt og ændrer deres 
sprog, når de er sammen med kursisterne. Det kan være 
en god ide at tilpasse sit sprog, når det gøres på den rigtige 
måde, men det er vigtigt at understrege, at den frivilliges 
opgave er at tale i et autentisk sprog med kursisterne, så 
de kan:

•	 Afprøve autentiske dialoger
•	 Træne indøvede dialoger 
•	 Lære den frivillige at kende og få glæde af 

vedkommendes kvalifikationer og viden 

Lytte
Det kan være en god ide at fortælle den frivillige, at det 
vigtigt at lytte og give kursisterne tid til at tale. Når man 
lærer et sprog, har man ofte brug for tid til at formulere, 
hvad man vil sige, så tavshed er meget vigtigt. 

Fejlretning 
Mange undervisere foretrækker, at den frivillige ikke retter 
fejl, medmindre de eksplicit bliver bedt om det af kursisterne 
eller underviseren. Man kan i stedet opfordre den frivillige til 
at give positiv feedback. 

Tilpasning af sproget
Forklar den frivillige, at det er bedst, at de taler autentisk/
naturligt og udtaler ordene, som de normalt ville gøre. Det er 
dog også en god ide om muligt at tale i en enkelt sprog, især 
med kursister på lavere niveauer. Det vil sige at bruge korte 
sætninger og mindre komplekst ordforråd. På nogle sprog 
kan det betyde, at man skal bruge internationale ord, som 
kursisterne har større sandsynlighed for at genkende end 
mere dagligdags og lokale udtryk.

Stabilitet
Hvis det giver underviseren mulighed for at lave flere 
ting i undervisningen, at den frivillige deltager stabilt 
(eller omvendt, at manglende stabilitet ødelægger 
undervisningsplanen og giver problemer), er det vigtigt at 
sige det på nuværende tidspunkt og lave en aftale om stabilt 
fremmøde.

HVorDan kan friVillige 
støtte unDerVisereni klasselokalet
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Når en potentiel frivillig kontakter mig, prøver vi at 
lave en aftale. På mødet forklarer jeg, hvad vi laver 
på vores skole, og hvordan de kan deltage. Den 
frivillige præsenterer sig selv og fortæller om sine 
forventninger. Vi viser også den frivillige en video, vi 
har lavet om vores undervisning. Det giver et indblik 
i de forskellige aktiviteter, hvor vi bruger frivillige. 
Den frivillige udfylder et skema med personlige 
oplysninger, samt oplysninger om, hvornår de er 
til rådighed, om deres arbejde eller anden relevant 
erfaring og om deres motivation for at være frivillig. 
Derefter udfylder vi en frivilligkontrakt, som er en 
nødvendig formalitet i forhold til forsikringen.

Blandt de aktiviteter, vi tilbyder, er at være støtte i 
vores Flamsk for udlændinge-undervisning samt 
i undervisningen i fremmedsprog, matematik og 
fysik; at hjælpe i vores café; at organisere vores 

genbrugsbutik; at være mentor; at deltage i 
aktiviteter uden for undervisningen.

Når den frivillige ønsker at hjælpe i 
flamskundervisningen, prøver koordinatoren og 
jeg at finde et passende match med en underviser. 
Når en frivillig og en underviser er matchet, 
kommer den frivillige med i klassen og observerer 
undervisningen. På den måde lærer den frivillige 
undervisningsformen og kursisternes niveau 
at kende, og de får en fornemmelse af, hvad 
deres rolle bliver. De snakker efterfølgende med 
underviseren om timen og planlægger den følgende 
undervisningsgang, hvor den frivillige skal hjælpe 
underviseren. Sådan begynder samarbejdet.

inDslusning Hos 
CVo Volt, belgie



Undervisere kan være betænkelige ved at arbejde med frivillige. Det er godt at prøve at 
sætte sig ind i undervisernes forbehold, så organisationen kan arbejde på at støtte op 

om undervisernes behov, men også vise dem, hvorfor det kan være en god ide at bruge 
frivillige i undervisningen.

Underviserens
perspektiv
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Underviserne kan med rette være betænkelige ved at lade 
en frivillig komme ind i klasselokalet. En ineffektiv frivillig 
kan:

•	 stå i vejen for læring ved at lave unødvendige rettelser

•	 dominere i samtaler med kursisterne

•	 gøre det besværligt at planlægge timerne på grund af 
svingende fremmøde

•	 forstyrre det trygge miljø i klassen og med sin væremåde 
få kursisterne til at blive væk

•	 betyde, at underviseren skal bruge tid og energi på 
rekruttering, indslusning, oplæring og klasserumsledelse. 
Underviserne får måske ikke timer til det ekstra arbejde 
og føler allerede, at de har for meget at lave

•	 få underviseren til at føle sig genert eller usikker på sin 
undervisning

Hvordan kan man berolige underviserne? 
Der er mange ting, man kan gøre for at imødegå 
undervisernes bekymringer. Her er nogle ideer:
•	 Fortæl om fordelene ved at bruge frivillige (se side 23). 

Eller endnu bedre: få andre undervisere i organisationen, 
som er glade for at arbejde med frivillige, til at fortælle, 
hvordan det har hjulpet dem

•	 Anerkend, at der er udfordringer ved at arbejde 
med frivillige og forklar, hvordan I vil håndtere disse 
udfordringer

•	 Forklar, hvordan organisationens rekrutterings- og 
indslusningsprocedurer tager højde for eventuelle 

problemer ved at udvælge de frivillige omhyggeligt og 
oplære dem, så de kan støtte underviseren bedst muligt

•	 Understreg, at de frivilliges opgave er at støtte 
undervisernes arbejde, og at I ønsker at sikre, at det sker

•	 Forklar, hvordan underviserne kan få støtte, hvis de har 
en frivillig, de har samarbejdsproblemer med, og hvordan 
de i yderste fald kan slippe af med en frivillig, som ikke er 
til nogen hjælp

•	 Sørg for, at underviserne får tilstrækkelig støtte og har 
tid til at sluse de frivillige ind i undervisningen og til 
jævnligt at evaluere med dem 

•	 Opstil retningslinjer for, hvordan underviserne skal 
evaluere med de frivillige og give dem feedback om, hvad 
der fungerer godt, og hvad der kan forbedres. 

Anbefalet materiale: Værktøjskasse for undervisere
Værktøjskassen for undervisere har til formål at støtte 
undervisere i at få et godt samarbejde med frivillige. Den 
fortæller om de fordele, der er ved at benytte frivillige 
i undervisningen, og den indeholder en lang række 
undervisningsaktiviteter, hvor det er godt at inddrage 
frivillige.

unDerVisernes 
forbeHolD

“Den eneste gang, det har været 
svært for mig, var, da den frivillige 
havde 10 års erfaring i at undervise 
[indvandrere i sprog]. Og selv om hun 
ikke sagde eller gjorde noget […], følte 
jeg mig bare nervøs over det. ” 
 
Underviser, UK

“Min frivillige var rigtig god. På holdet 
havde vi et ældre ægtepar, og den ene 
havde nedsat hørelse, så når vi havde 
gruppediskussioner var det meget 
svært for ham at være med. Den 
frivillige talte det samme sprog som 
de to og kunne arbejde med dem 
alene og nogle gange have 
diskussioner bare med dem og i det 
hele taget sikre, at de var ok. Det var 
virkelig så givende at have hende der.”
 
Underviser, UK
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forDele  
VeD at inDDrage 

friVillige  

Støtte og opmærksomhed til kursisterne
Frivillige kan først og fremmest bidrage til, at kursisterne 
lærer mere. Det må være en kæmpe fordel for alle 
undervisere. Hvordan hjælper de? Frivillige kan supplere og 
understøtte undervisernes sprogundervisning. De kan være 
et ekstra lyttende øre og give kursisterne mere taletid, støtte 
og opmærksomhed. De kan måske hjælpe med praktiske 
ting, hvis man har brug for en ekstra hånd til at uddele 
fotokopier eller gøre klasselokalet klar. På hold, hvor der er 
forskel på kursisternes niveau, kan den frivillige være med 
til at sikre, at alle kursister får udbytte af undervisningen.

Viden og erfaring
Når man er i en gruppe, der lærer sprog, er der mange 
andre former for udbytte end blot sprogtilegnelsen – man 
får mulighed for at lære folk at kende og udveksle viden 
og erfaring. Man kommer fx til at snakke om, hvordan 
skolesystemet fungerer, eller hvordan man får adgang til 
lægehjælp. Frivillige kan have viden og kvalifikationer, som 
kan være nyttige i sådanne situationer. 

De har sandsynligvis et godt kendskab til lokalsamfundet og 
landet som helhed og kan derfor hjælpe med kontakt med 
det offentlige, med at få adgang til forskellige ydelser og 
tilbud og i det hele taget svare på spørgsmål om, hvordan 
tingene fungerer.

Fællesskabsfølelse

Holdet vil forhåbentlig også være et støttende fællesskab, 
hvor folk har det godt sammen og kan lide at være. De 
frivillige kan med deres varme og imødekommenhed bidrage 
til fællesskabsfølelsen. De kan have noget tilfælles med 
kursisterne - måske bor de i samme område, taler nogle af 
de samme sprog eller har samme kulturelle eller religiøse 
baggrunde. Underviseren kan måske også planlægge 
aktiviteter i undervisningen, der kan afsløre andre fælles 
interesser, hobbyer eller erfaringer. Sådanne forbindelser 
mellem kursister, undervisere og frivillige er med til at skabe 
et fællesskab i klassen.

Frivillige kan: 

•	 Give kursisterne mere opmærksomhed og mulighed for at 
tale

•	 Hjælpe med at håndtere klasser med forskellige niveauer 
og/eller særlige behov

•	 Tilbyde viden og erfaring fra lokalområdet/landet

•	 Opbygge gode relationer til kursisterne

”Vores vigtigste opgave er at få 
kursisterne til at føle sig set og hørt I 
klasselokalet, og med hjælp fra de 
frivillige er det nemmere at tage 
hensyn til alle kursister og give dem 
en følelse af, at der bliver lagt mærke 
til dem”. 
 
Underviser, Østrig

for underviser



Koordinationen af de frivillige kan enten varetages af en fuldtids frivilligkoordinator eller 
af en underviser, der får tid specifikt til opgaven. Nogle undervisere vil dog foretrække, 
at det er en udenforstående, der tager sig af opgaven, fordi det giver mere støtte og en 

klarere ansvarsfordeling.

Koordination af de frivillige
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matCH  
mellem friVillige 

og aktiViteter

Én-til-én sprogstøtte 
Hvis den frivillige gerne vil matches én-til-én med en kursist, 
er det en fordel, hvis den frivillige har en vis erfaring (måske 
har den frivillige allerede erfaring med én-til-én møder eller 
har deltaget i en samtalecafé), eftersom vedkommende 
skal være alene med kursisten. Personlige faktorer har også 
betydning for det gode match, især når den frivillige skal 
arbejde tæt sammen med enkeltpersoner. Den frivilliges 
køn, religion, alder, interesser, uddannelse eller arbejde 
kan spille en vigtig rolle for matchet. Det næste skridt er et 
personligt møde mellem den frivillige, frivilligkoordinatoren 
og kursisten, hvor den frivillige bliver præsenteret for 
kursisten, og rammerne og de grundlæggende principper 
for de kommende én-til-én møder aftales.

Frivillig i undervisningen
Hvis den nye frivillige er interesseret i at være med i 
undervisningen, er matchet mellem frivillig og underviser 
vigtigt, eftersom de to skal arbejde tæt sammen.

Inddragelse af frivillige i undervisningen skal altid tage 
udgangspunkt i underviserens ønsker. Processen starter 

med, at underviseren beder koordinatoren om en frivillig 
eller giver udtryk for, at det lyder som en spændende 
mulighed. Koordinatoren skal derefter have så mange 
oplysninger som muligt om holdet (dag, tidspunkt, niveau, 
den frivilliges rolle), og kan så finde en egnet frivillig, der kan 
på det pågældende tidspunkt.

Når der er fundet et hold til den frivillige, kan koordinatoren 
arrangere det første møde mellem den frivillige og 
underviseren.

Jobklubber og samtalecaféer
Hvis de frivillige gerne vil hjælpe med jobsøgning, er det en 
fordel, at deres viden om arbejdsmarkedet og jobsøgning er 
up-to-date.

For både jobsøgning og samtalecaféer gælder det, at det er 
en god ide med mange forskellige typer frivillige (hvad angår 
køn, alder, arbejdserfaring) for at nå så bred en målgruppe 
som muligt.

Ingen relevante muligheder
Hvis der ikke er noget muligt match, kan frivilligkoordinatoren 
sørge for at holde kontakt til vedkommende, da der kan opstå 
andre muligheder for frivilligt arbejde i organisationen. Det 
er derfor vigtigt, at koordinatoren får så mange oplysninger 
om den frivillige som muligt, så han/hun ved, hvem der kan 
kontaktes, når der bliver brug for en ny frivillig.

Tænk over, hvilke oplysninger der er brug for at få fra 
den nye frivillige, og hvor og hvordan oplysningerne 
gemmes. Udover kontakt-  og baggrundsoplysninger 
fra rekrutteringsprocessen, er det også nødvendigt at 
registrere, hvilke frivillige der er aktive i organisationen. Det 
kan indbefatte oplysninger om, hvilke opgaver den frivillige 
udfører, hvilke dage og tidspunkter de deltager, og hvornår 
de startede i organisationen. Et overblik over de frivilliges 
aktiviteter i organisationen er både vigtigt for organisationen 
og nyttigt, hvis man skal kontakte hele gruppen af frivillige.

Når en ny frivillig skal matches med en aktivitet eller opgave, afhænger det både 
af vedkommendes interesser (hvilke opgaver, de gerne vil udføre) og af, hvornår 

vedkommende er til rådighed (hvornår og hvor ofte, de kan deltage). Erfaringer og 
kvalifikationer spiller også ind.
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Støtte til underviserne
Nogle undervisere har måske erfaring med at arbejde med 
frivillige og har derfor ikke brug for så meget støtte for at 
komme i gang. Der kan imidlertid også være undervisere, der 
gerne vil arbejde med frivillige, men er usikre på, hvordan det 

er bedst at gøre det. Her kan frivilligkoordinatorens støtte 
være til stor hjælp. Underviseren kan også henvises til 
Værktøjskassen for undervisere, som indeholder vejledning 
og gode råd til undervisningsaktiviteter, der inddrager 
frivillige på en god måde.

HVorDan beDer man en friVillig
om at stoPPe? 
De fleste frivilligkoordinatorer har oplevet det: til 
trods for en god rekrutterings- og indslusningsproces, 
står man med en frivillig, hvis værdier ligger så 
langt fra organisationens, at man ikke ønsker at 
samarbejde med dem. Men hvordan beder man 
dem om at stoppe uden at såre dem? På Dansk 
Flygtningehjælps sprogskole er første skridt at prøve 
at finde andre aktiviteter/opgaver, som den frivillige 
kan udføre. Hvis der ikke er sådanne alternativer (eller 
vedkommendes værdier passer meget dårligt), beder 
man dem om at forlade organisationen. Processen 
følger samme grundprincipper som i ansættelsen. 
Derfor er organisationen altid præcis i sin evaluering 
af den frivilliges indsats. Hvilke specifikke situationer 
var uacceptable og hvorfor? Hvis koordinatoren tror, 
at den frivillige kan ændre adfærd, kan en advarsel 
være en løsning. Også her er Dansk Flygtningehjælp 
altid opmærksom på at formulere præcist, hvilke 
ændringer der kræves. Der opstilles objektive 
evalueringskriterier og fastsættes et tidspunkt for en 
ny evaluerings-samtale. Organisationen sørger under 
alle omstændigheder for, at de ansatte opfører sig 
professionelt, og tager alle forholdsregler for at sikre, 
at den frivillige kan bruge feedbacken konstruktivt.    
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Lav en plan for, hvordan I vil følge op – helst før de frivillige 
overhovedet starter i organisationen, så de frivillige og 
underviserne kan høre om planen allerede i forbindelse med 
indslusningen.

Afhængigt af organisationens størrelse kan 
frivilligkoordinatoren høre, hvordan det går, når han/
hun møder den frivillige, kursisterne eller underviserne i 
organisationen.

Frivilligkoordinatoren kan også følge op via e-mail eller 
telefon. Afhængigt af den konkrete aktivitet kan der holdes 
evalueringsmøder hvert semester eller med regelmæssige 
mellemrum, som f.eks. hvert kvartal. Nogle organisationer 
giver de frivillige opgaver for begrænsede perioder (f.eks. 
et semester), så der er mulighed for at evaluere og om 
nødvendigt ”ryste posen” med frivillige regelmæssigt.

Opfølgning i forhold til underviserne kan gøres meget 
enkelt ved at frivilligkoordinatoren og underviseren jævnligt 
snakker om, hvordan det går. Koordinatoren kan så formidle 
det videre til den frivillige. 

En anden fremgangsmåde kan være at bede underviserne 
om at tage en snak med deres frivillige hvert semester om, 
hvad der har fungeret godt, og hvad der evt. kan forbedres. 
Det kan være ud fra et ark med spørgsmål til at strukturere 
samtalen. Fordelen ved at have en overordnet procedure 
i organisationen er, at underviserne kan være nervøse for 
selv at tage initiativ til og strukturere samtalerne. Hvis 
det er et led i organisationens procedurer, har den enkelte 
underviser et udgangspunkt for at bede om og strukturere 
samtalen med den frivillige. 

oPfølgning og 
eValueringFormel og uformel 
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Når først organisationen er begyndt at arbejde med frivillige, 
er det vigtigt at beholde dem. Der kan selvfølgelig være 
forskellige grunde til, at en frivillig ikke kan blive. Ferier, 
sygdom, anden beskæftigelse mm. kan få den frivillige til 
at stoppe. Men man kan øge sandsynligheden for, at de 
frivillige bliver ved at få dem til at føle sig ”hjemme”, ved at 
man jævnligt viser dem sin påskønnelse og ved at skabe et 
fællesskab mellem de frivillige i organisationen. Nedenunder 
følger en liste over tiltag, der kan fremme fastholdelsen. 
For mindre organisationer med et begrænset budget er 
de første ting på listen sandsynligvis de nemmeste at 
implementere. Forslagene længere nede på listen er mere 
relevante for større organisationer med flere ressourcer og 
et større antal frivillige.

Hvis jeres organisation kæmper med at fastholde de 
frivillige, er her nogle punkter, I måske skal overveje:

•	 Ved de frivillige, hvem de skal henvende sig til, hvis der 
er problemer? Har de en bestemt kontaktperson eller 
koordinator? Tjekker den pågældende løbende med dem, 
hvordan det går?                    

•	 Får de frivillige tilstrækkelig oplæring til at føle sig 
godt tilpas og sikre i deres nye roller? Har de de rigtige 
redskaber til opgaven? Hvilke andre redskaber eller 
anden støtte, kan I tilbyde?   

•	 Er opgaven tilrettelagt effektivt med et minimum af 
bureaukrati og forhindringer? Markerer I jævnligt de 
resultater og erfaringerne, de frivillige har opnået?

•	 Sikrer I, at nye frivillige bliver en del af den større 
gruppe? Modarbejder I aktivt, at der dannes kliker og 
grupperinger? 

•	 Modtager alle de samme nyheder? Er I proaktive i forhold 
til eventuelle problemer i forholdet mellem frivillige og 
undervisere?             

•	 Har I et effektivt feedback-system, der støtter den 
frivillige i at blive bedre til at udføre sine opgaver?

fastHolD De friVillige 
VeD at gøre Dem til en 
Del af organisationen 

Hold regelmæssige møder med de 
frivillige for at høre deres feedback 

og finde ud af, hvordan de har det. Hvad 
kan gøres bedre? Hvad har de brug for for 

at kunne gøre en bedre indsats som frivillig? Der kan 
følges op på eventuelle forslag på forskellige måder 
såvel med de frivillige som med underviserne. Der 
kan f.eks. afholdes seminarer eller workshops for at 
imødekomme de frivilliges behov. Det vil styrke deres 
kvalifikationer og vise, hvor stor pris organisationen 
sætter på deres indsats. De frivillige vil helt sikkert 
være mere engagerede, når de føler sig værdsat, og 
når de er en del af et fællesskab. En uformel frokost 
med ledelsen og underviserne kan f.eks. også styrke 
de frivilliges engagement og motivation.

sig tak meD en lille gaVe

•	 Send dem et julekort eller en 
besked i løbet af ugen
•	 Nævn de frivillige i taler

•	 Bed underviserne om at sende 
dem en e-mail ved skoleårets 

afslutning
•	 Skriv “tak” på skolens sociale medier
•	 Hvis man har midlerne til det, kan man give 
chokolade eller f.eks. en kop eller en kuglepen med 
organisationens logo

fester og 
arrangementer

•	 Arrangér en lille fest for at takke 
de frivillige. Spørg dem, hvad de har 

lyst til at lave.
•	 Kombinér det med oplæring – 

det er nyttigt og styrker følelsen af 
fællesskab
•	 Rekruttér nye frivillige ved sådanne 
arrangementer. De kan møde de øvrige frivillige 
og finde ud af, om de har lyst til at blive en del af 
organisationen

uDskiftning og fast-
HolDelse af friVillige

1 

2

3
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oPbYg et fællesskab 
mellem De friVillige

Når først I er begyndt at arbejde med 
frivillige og har fået tilstrækkelig 

mange frivillige, kan det være en 
god ide at skabe et fællesskab mellem 

dem. Det vil sige skabe nogle rammer, hvor 
de frivillige kan mødes og lære hinanden at kende og 
også udveksle viden og erfaringer om deres frivillige 
arbejde i jeres organisation. For mange frivillige er 
det at få nye venner og være del af et fællesskab 
en vigtig bevæggrund for at begynde at lave frivilligt 
arbejde. Hvis I skaber en følelse af fællesskab 
mellem de frivillige, vil organisationen opleves som 
et imødekommende sted, hvor de frivillige føler sig 
hjemme og føler, at deres indsats bliver værdsat.

For at få gang i sådan et fællesskab kan man lave små 
sociale arrangementer for de frivillige, evt. sammen 
med underviserne. Det kan være noget så simpelt 
som en frokost eller en kop kaffe. Det vigtigste er, 
at det er bygget op om den fælles rolle som frivillig 
i organisationen. Det kan være uformelle sociale 
arrangementer uden en fast dagsorden, eller der kan 
indgå et emne til diskussion eller et relevant oplæg. 
Arrangementerne kan tilrettelægges af en af de 
ansatte, eller de frivillige kan selv stå for dem. 

nYHeDsbreV

Nyhedsbreve er et nyttigt værktøj 
til kommunikation med de frivillige, 
som holder dem informeret om, 
hvad der sker i organisationen. Bed 

dem om at tilmelde sig nyhedsbrevet 
til den indledende samtale eller send dem 

et eksemplar, så de får en ide om indholdet. Lad være 
med at overdrive – en gang hver anden eller tredje 
måned er nok. Indholdet skal være relateret enten 
til organisationen eller til den frivilliges rolle. Mulige 
emner kan være fortællinger fra frivillige, interviews 
med kursister om at have frivillige i undervisningen, 
kalender med aktiviteter for de frivillige, omtale af 
aktiviteter med frivillige uden for undervisningen, 
månedens frivillige. Hvis midlerne er begrænsede, 
kan en e-mail en gang imellem, som fortæller de 
frivillige om organisationen og takker dem, være en 
fin løsning.

faCebook eller 
WHatsaPP-gruPPe

En gruppe på de sociale medier er et 
sted, hvor folk kommunikerer med 

hinanden online. Frivilliggrupper er 
som regel lukkede grupper, hvor kun 

medlemmerne kan se og lave opslag eller 
tilføje nye medlemmer. De frivillige kan dele billeder 
og erfaringer og stille hinanden spørgsmål.

Facebook eller Whatsapp-grupper er en billig og 
effektiv måde at kommunikere med de frivillige på. 
Grupperne erstatter ikke de traditionelle metoder 
med direkte mails, telefonopringninger, personlige 
møder og tekster, men supplerer dem og når ud til de 
frivillige via de platforme, de kender. 

kamPagner PÅ De soCiale 
meDier

•	 Del billeder af frivillige i 
    forbindelse med forskellige 

    arrangementer på Facebook

•	 Udskift profilbilledet på Facebook. I 
Belgien er der f.eks. en “ugens frivillig”. Sæt fokus på 
de frivillige i organisationen ved at skifte profilbillede

•	 Tag de frivillige 

•	 Bed de frivillige om at poste en selfie

billeDer og ViDeoer

•	 Tag et billede af alle de frivillige 
      ved en lejlighed, hvor de er 
     samlet

•	 Lav en video med nogle af de  
       frivillige

artikler

•	 Læg et interview med en frivillig     
     ud på organisationens 
     hjemmeside
•	 Bed en journalist fra en lokalavis    

     om at være til stede under et  
     arrangement, hvor de frivillige deltager

•	 Skriv en artikel om de frivillige i organisationen og 
     send den til de lokale medier

4

5

6

7

8
9
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oPlæring af 
friVillige

Oplæringen kan omfatte:
•	 Lejlighed til at lære hinanden at kende

•	 Yderligere oplysninger om organisationen

•	 Kompetenceudvikling for de frivillige

•	 Mulighed for at arbejde med områder, hvor der er særlige 
udfordringer

Oversigt
Introduktion/lær hinanden at kende
Få alle til at gå rundt og præsentere sig selv og fortælle, hvor 
i organisationen de er frivillige.

Pararbejde: 
Hæng to flipover-ark forskellige steder på væggen som 
forberedelse til denne øvelse. Skriv ”Jeg  er er glad for….” eller 
tegn en smiley på det ene ark papir. Skriv ”Kan forbedres” på 
det andet ark. 

Bed de frivillige om at tale med én, de ikke har mødt før. Giv 
hvert par nogle post-its. Bed hver frivillig om at skrive én 
ting, de godt kan lide ved at være frivillig, og et punkt, de 
gerne vil forbedre. Bed dem fortælle det til deres partner, og 
bagefter sætte deres post-its på de to flipover ark.

Senere kan man kigge på flipover-arkene og på den måde 
finde ud af, hvad der går godt, og hvad de frivillige synes er 
udfordrende.

Man kan også se på, hvilke punkter der kan forbedres, og 
prøve at tage eventuelle fælles emner op med det samme 
– enten i særlige aktiviteter eller som en spørgsmål/svar-
runde eller åben diskussion til sidst.

Præsentation af organisationen
Frivillige, der har været i organisationen i noget tid, og som 
har været gennem et indslusningsforløb, ved måske allerede 
en del om organisationen, men her har man mulighed for 
at gå mere i dybden med aspekter, der er særligt vigtige. 
Det kan f.eks. være organisationens værdisæt, oprindelse 
eller mere specifikke oplysninger om organisationens 
arbejdsform, som de frivillige måske ikke kender til, som 
f.eks. organisationens adfærdskodeks.

Viden om sprogtilegnelse
Det kan være en god idé at holde et oplæg for de frivillige 
om organisationens tilgang til sprogtilegnelse, især hvis 
dette ikke er blevet gennemgået grundigt i forbindelse med 
indslusningen. Det kan f.eks. handle om:

•	 Hvordan I retter fejl – I går måske ind for den 
kommunikative tilgang til sprogtilegnelse, hvilket 
betyder, at det ikke altid er alle fejl, der skal rettes, 
især ikke i aktiviteter der har fokus på at tale eller lytte. 
Forklar denne tilgang og hvorfor den virker – det er 
ikke alle frivillige, der kender til den, eller finder den 
indlysende.

•	 Holdningen til andre sprog i klassen – Forskningen 
viser i stigende grad, at kursisternes andre sproglige 
ressourcer (dvs. andre sprog, de taler helt eller delvist) 
kan bruges til at støtte tilegnelsen af et nyt sprog. Det er 
måske ikke den umiddelbare opfattelse hos de frivillige. 
Uanset hvad, er det en god ide at gøre det klart, hvad 
jeres holdning er og forklare baggrunden for den. Foreslå 
de frivillige, hvad de kan sige for på en respektfuld måde 
at opmuntre kursisterne til at bruge andre sprog - eller 
lade være med det.

•	 Hvor jeres materialer kommer fra – Følger I en fast 
læseplan? Hvordan er den i givet fald, og hvilke principper 
bygger den på? Eller planlægges undervisningen med 
udgangspunkt i kursisternes interesser?

Kompetenceudvikling for de frivillige
Ud over at formidle viden til de frivillige og give dem mulighed 
for at diskutere og stille spørgsmål kan man også udvikle 
deres kompetencer på en mere praksisorienteret måde.

Tilpasning af sproget
Giv de frivillige en hverdagstekst eller en sværere tekst. Bed 
dem om at læse den og så lægge teksten væk og forklare 
en partner, hvad den handlede om i et sprog, der ville kunne 
forstås af en, der er i gang med at lære sproget. Udfordringen 
er at bruge et enkelt, men autentisk og naturligt sprog. 

Det kan være en god ide at holde et kursus for de frivillige, som både udvikler deres 
kvalifikationer og øger deres kendskab til organisationen. De frivillige bliver bedre i stand 

til at bidrage til jeres aktiviteter, og det kan også være givende for dem, fordi de får 
lejlighed til at møde hinanden og får mulighed for at udvikle deres kompetencer.
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Fejl og rettelser
Giv de frivillige nogle uddrag af noget kursisterne har lavet. 
Det kan være skrevne tekster, lydoptagelser eller videoer. 
Forklar konteksten – hvad var det en del af, og hvad var 
det sproglige fokus. Bed de frivillige om at notere positive 
eksempler på godt ordforråd, gode sætninger eller andre 
eksempler på vellykket sprog. Underviserne vil oftest finde 
det mere nyttigt, at de frivillige finder positive end negative 
eksempler. 

Fejl og rettelser 2
Brug uddrag af kursistproduceret sprog – skrevet eller talt – 
som indeholder en række fejl og bed de frivillige om at finde 
én fejl, som de vil rette. Det er en god øvelse til at diskutere, 
hvordan man giver feedback, og hvilke fejl der er vigtigst. De 
frivillige skal fokusere på fejl, der:

•	 Hænger sammen med det sprog, som øvelsen har til 
formål at udvikle, så hvis øvelsen skal træne ordforråd 

om mad, så lad være med f.eks. at fokusere på forkert 
brug af datid.

•	 Passer til niveauet: hvis kursisterne afprøver ting, de 
endnu ikke har haft om i undervisningen, er der ingen 
grund til at rette det. Det er fint, at de afprøver nye ting – 
det er et godt tegn!

•	 Ret almindelig sprogbrug før mere ualmindeligt sprog.

Afslutning
Saml afslutningsvis alle deltagerne i en rundkreds. Bed hver 
enkelt om at fortælle, hvad de syntes om kurset – hvad var 
godt, og hvad manglede de. Det kan give ideer til, hvad der 
skal med næste gang.

For at afslutte i en positiv tone kan man bede de frivillige om 
at nævne én ting, som de vil tage med sig og bruge i deres 
frivillige arbejde.



Det kræver ressourcer at inddrage frivillige i sprogtilegnelsen. Og ressourcerne er 
næsten altid begrænsede. Hvordan får man støtte til at inddrage frivillige? Hvilke af 

organisationens politikker er relevante, og hvad skal I fokusere på?

Finansiering, rammer
og organisering
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Det er vigtigt at huske, at selvom frivillige ikke får løn for 
deres arbejde, er det ikke gratis at benytte frivillige. 

For det første er der udgifter for de frivillige selv. De siger 
måske nej til lønnet arbejde et andet sted for at arbejde 
frivilligt. De kan have udgifter til transport, og frivillige 
forventer ofte at få dækket sådanne ”ekstra” udgifter. 

For organisationen er det vigtigt at indregne udgifterne i 
forbindelse med rekruttering, oplæring, støtte, koordinering 
og opfølgning af frivillige. Nogle gange er alene omfanget 
af den interesse, som potentielle frivillige udviser, 
overvældende for en lille eller allerede overbebyrdet 
organisation. Det er vigtigt, at organisationen investerer tid 
i at lære de frivillige og deres kvalifikationer, erfaringer og 
forventninger at kende.

Ud over den tid, der går med at rekruttere, oplære og 
koordinere frivillige, kan der også være ekstra opgaver til 
undervisere (eller andre ansatte), som skal kommunikere 
med de frivillige uden for undervisningstiden.

friVilligt arbejDe 
er ikke gratis
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Det kan opleves som en udfordring at søge om midler til 
frivilligt arbejde, fordi der ofte er en opfattelse af, at fonde  
ikke er villige til at finansiere de overordnede rammer for 
arbejdet, men foretrækker at finansiere projekter, der er til 
direkte gavn for modtagerne. Dette er imidlertid ikke altid 
tilfældet. Nogle bidragydere sætter stor pris på frivilligt 
arbejde og vil gerne finansiere koordination af frivilligt 
arbejde, især hvis man kan argumentere for, at det vil være 
til betydelig gavn for organisationens primære målgruppe. 

Nogle bidragsydere giver generel økonomisk støtte, som 
ikke skal bruges på bestemte projekter. Det kan være en god 

ide at søge den slags midler og så bruge i det mindste en del 
af pengene på frivilligt arbejde.

En anden god ide er lade udgifter til frivillige indgå i 
projektbudgetter. Regn ud, hvor mange frivillige der skal 
deltage i projektet, og sæt det i forhold til det samlede 
antal frivillige i organisationen for at finde ud af, hvor stor 
en del af frivilligkoordinatorens løn, det vil være rimeligt at 
indregne i budgettet. Man kan også indregne de frivilliges 
transportudgifter, udgifter til oplæring af de frivillige og den 
eventuelle ekstra tid, som underviserne eller andre ansatte 
skal bruge i forbindelse med projektet.  

HVorDan fÅr man 
støtte til at inDDrage 

friVillige?

TjEKLIsTE
Relevante firmapolitikker

  Beskyttelse af børn og sårbare  
 voksne

  Sundhed og sikkerhed

  Frivilligt arbejde 

  Whistleblower-ordning

  Lige muligheder

  Databeskyttelse

  Klager

  Økonomistyring

  Ligestilling og mangfoldighed

  Personaleudvikling

  Indslusning af nyt personale
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friVillig-
koorDination

Hvis jeres organisation ikke har ret meget tid til at koordinere den 
frivillige indsats, kan det være svært at prioritere opgaverne. Hvis 

budgettet er stramt, kan følgende anbefales:

•	 Tak potentielle frivillige for henvendelsen og forklar, at 
frivilligkoordinatoren har begrænset tid, men understreg, at I vender 
tilbage. Man kan også have en e-mail med autosvar til dette formål.

•	 Bed potentielle frivillige om at udfylde et skema med deres 
kvalifikationer, erfaringer og motivation, samt med oplysninger om, 
hvornår de står til rådighed.

•	 Læs de frivilliges skemaer for at finde egnede opgaver.
•	 Sæt potentielle frivillige i forbindelse med relevante kolleger (f.eks. 

undervisere)

Hvis der er
1 time om 
ugen

til rådighed

Hvis der er
3 timer om 
ugen

til rådighed

+ 
I tillæg til ovennævnte:

•	 Arranger en indslusnings/oplæringsdag for frivillige, når der er fem til ti 
nye frivillige.

•	 Ansøg om midler til finansiering af frivilligkoordinationen

Hvis der er
5 timer om 
ugen

til rådighed

++ 
I tillæg til ovennævnte:

•	 Kontakt de frivillige efter deres første mødegang for at høre, hvordan det 
er gået.

•	 Hold regelmæssig kontakt med de undervisere (eller andre kolleger), der 
arbejder med de frivillige, for at høre, hvordan det går.

•	 Følg op på, hvad de frivillige betyder for kursisterne

på et stramt budget



volunteersinlanguagelearning.eu

36

For en lille organisation kan det være en rigtig god ide at 
samarbejde med andre organisationer for at dele udgifterne 
til frivilligkoordinationen og opnå en række stordriftsfordele. 
På den måde behøver skriftlige retningslinjer og oplæring 
ikke at blive gentaget. For en lille organisation er 
arbejdsmængden måske ikke nok til et deltidsjob, og derfor 
kan et samarbejde med andre organisationer eventuelt give 
mulighed for at oprette en interessant deltidsstilling eller 
måske endda et fuldtidsjob. 
Det kan ligeledes være en god 
ide at være fælles om frivillige. 
Nogle frivillige ønsker måske 
mere arbejde, end jeres 
organisation kan tilbyde, eller 
de ønsker den variation, som 
det giver at arbejde med flere 
forskellige grupper.

Hvordan skal man vælge 
en partner til sådan et 
samarbejde? Det kan give 
mening at finde nogen, 
der arbejder inden for 
det samme område, dvs. 
i dette tilfælde støtte til 
indvandrere/flygtninge og/
eller voksenundervisning. 
På den måde vil politikker og 

procedurer sandsynligvis stemme overens, og de frivillige 
vil være glade for at arbejde hen imod de samme mål. Det 
er også vigtigt, at organisationerne har de samme værdier, 
da det vil mindske risikoen for senere uoverensstemmelser. 
Der er altid en vis risiko for, at ens omdømme påvirkes, 
når man indgår i et partnerskab, og jo mere ens de to 
organisationers værdisæt er, jo mindre er risikoen for, 
at den ene partner truer den anden partners omdømme 

gennem sine handlinger eller 
sin kommunikation. En anden 
risiko er, at man kommer til at 
konkurrere om de frivillige, hvis 
interessen for at være frivillig 
falder. 

Det er vigtigt at lave en 
samarbejdsaftale mellem de 
to partnere, som definerer 
omfanget af og grænserne 
for partnerskabet, og fastslår 
under hvilke omstændigheder 
samarbejdet kan bringes til 
ophør. Dette kan forekomme 
bureaukratisk og som et udtryk 
for manglende tillid, men en 
klar aftale kan forhindre mange 
fremtidige problemer.

Vær flere om
friVillig-

koorDinationen



Dette afsnit indeholder eksempler på god praksis, der inddrager frivillige i 
sprogtilegnelsen. Eksemplerne er opbygget, så det er nemt at gøre dem efter. De er 

opbygget i en række afsnit: Projektbeskrivelse, Projektets styrker, Opstart og De frivillige 
– støtte og koordination. Endelig er der tre tips, som tager dig med bag kulisserne. 

Praktiske eksempler
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Kvinder, der skal passe meget små børn, og som ikke har 
støtte fra deres familie, kan blive isolerede, hvis de ikke taler 
sproget der, hvor de bor. I Østrig begynder børnepasning 
uden for hjemmet ofte i treårsalderen, og selv da er der 
nogle mødre, der ikke bryder sig om at aflevere deres børn 
til nogen, de ikke kan kommunikere ordentligt med. 

Kurset blev tilrettelagt på en sådan måde, at børnene blev i 
samme lokale som deres mødre i hele undervisningstiden.

Formålet var at skabe et læringsmiljø, som imødekom 
denne bestemte gruppes behov. Så undervisningen foregik 
på gulvet, med tæpper og puder til børnene. Bordene blev 
fjernet, og de eneste traditionelle klasseværelsesting, der 
var tilbage, var en flip-over tavle, papir og blyanter. Der var 
et legeområde til de børn, der 
kunne lege selv, men børnene 
var også sammen med deres 
mødre, blev ammet, lå midt 
på gulvet eller sov i deres 
klapvogne i klasselokalet.

Det var en tysklærer, der 
stod for undervisningen, 
og de frivillige deltog både 
for at hjælpe med at passe 
børnene og for at støtte 
sprogtilegnelsesaktiviteter 
såsom par- eller gruppearbejde. 
Der var seks til otte kursister på 
hvert hold (plus deres børn og 
de frivillige), så der kunne være op til tyve personer i lokalet. 
Undervisningen varede to timer, to gange om ugen.

Undervisningen foregik både i plenum og som pararbejde. 
Det betød, at undervisningen kunne tilpasses kvindernes 
forskellige behov, og det var fleksibelt, hvis en af kvinderne 
skulle tage sig af sit barn.

Der deltog mindst to frivillige hver gang. Det var endnu 
bedre, hvis der kunne være tre eller flere frivillige. De 
frivillige var ikke med til at planlægge undervisningen, men 
kunne reagere på gruppens behov i situationen. Det var 
en fordel, hvis de frivillige var fleksible i forhold til deres 
opgaver. Der var en tendens til, at de frivillige påtog sig de 
opgaver, der passede dem bedst – nogle ville gerne vugge/
lege med børnene, hvorimod andre var mere interesserede i 
at støtte mødrenes sprogtilegnelse. Men det blev forventet, 
at de frivillige var fleksible og kunne træde til, hvor der var 
mest behov for dem.

Projektet understregede også fordelene ved at have 
frivillige, der ikke er modersmålstalende, som sprogstøtte. 

De pågældende frivillige 
viste med deres eget 
eksempel, hvordan 
man kan lære sprog 
og overvinde sproglige 
barrierer, og at man ikke 
behøver at kunne alt for 
at udtrykke sig. 

“Hvis jeg er heldig, falder 
nogle af børnene i søvn, så 
jeg kan lave små grupper 
med en frivillig i hver”, 
sagde underviseren, 
Jana, i løbet af projektet. 
Jana havde tidligere 
arbejdet i en børnehave 

med sprogstøtte til børn, så hun var ikke bange for, at det 
ville blive for kaotisk med børnene. Under planlægningen 
overvejede hun at inddrage børnene mere i undervisningen. 
De kunne synge sange og arbejde med børnerim på tysk. 
Men hverken børnene eller mødrene var interesserede i det 
(eller var for generte), så ideen blev opgivet igen.

mor barn
tYsk

sprog blandt babyer og småbørn
Projektet “Mor-barn tysk” viser, at det godt kan lade sig gøre at lave et sprogkursus for 
kvinder, selvom der er småbørn i samme lokale. Kvinderne og underviseren fik hjælp af 

en række frivillige til at skabe et passende læringsmiljø. De frivillige var fleksible og kunne 
skifte mellem at hjælpe til med børnepasning og at hjælpe kursisterne med pararbejde. 
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Projektets styrker
Der var adskillige fordele ved, at projektet fokuserede på 
kvinder samtidig med at det blev ledet og støttet af kvinder. 
Der var dog også nogle mænd involveret i administration 
og oversættelse. For de frivillige var det meget givende at 
støtte andre kvinder, der befandt sig i en potentielt vanskelig 
fase af deres liv og få mulighed for at få direkte kontakt med 
dem.

Helt fra projektets begyndelse støttede deltagerne hinanden 
ved at tage sig af hinandens børn. I en af grupperne var der 
stor forskel på kvindernes alder og uddannelsesmæssige 
baggrund. De stærkere medlemmer af gruppen prøvede at 
motivere og opmuntre de andre deltagere.

Opstart
Før de første to egentlige kurser startede, var der et otte-
ugers pilotprojekt. Det var åbent for kvinder med børn op 
til tre år. De vigtigste erfaringer fra de otte uger handlede 
om børnene. Den første erfaring var, at aldersgruppen var 
for bred. Efterfølgende blev det besluttet kun at lade børn 
under et år deltage, så ingen af børnene havde lært at gå 
ved kursets start. Man kunne også afholde kurset med børn 
på to år, men hver aldersgruppe har sine meget specifikke 
behov, som hænger sammen med, hvor meget børnene 
kan bevæge sig rundt, og hvor godt de snakker. Under 
pilotprojektet syntes nogle af de frivillige, at det var en 
udfordring at tage sig af de ældste af børnene uden at have 
et fælles sprog at kommunikere med dem på. 

En anden interessant erfaring var, at mange af kvinderne 
i pilotprojektet havde et meget svingende fremmøde. Det 
blev faktisk til et problem, da der en undervisningsgang var 
flere frivillige end kursister i lokalet, hvilket absolut ikke var 
godt for de frivilliges motivation. Det var også en skam, fordi 
nogle kvinder oprindelig var blevet afvist, fordi der var for 
mange tilmeldinger. Og sidst men ikke mindst krævede den 
fond, der finansierede projektet, et bestemt antal deltagere.

For at imødegå problemet med det svingende fremmøde blev 
alle ansøgere til det første fire-måneders kursus inviteret til et 
møde, hvor de kunne melde sig til. Alle havde en kort samtale 
på tomandshånd på deres modersmål om forventningerne i 
forbindelse med kurset. Kursets ti grundregler blev forklaret 
(på deres modersmål), og ansøgerne skulle skrive under på, 
at de havde forstået dem. Grundreglerne omfattede simple 
krav som ingen telefonopkald eller sms’er i undervisningen, 
og at ubegrundet fravær ikke ville blive accepteret. Nogle af 
deltagerne fra pilotprojektet var lidt overraskede over de nye 
krav, men ingen nægtede at skrive under, og indvirkningen 
på fremmødet overgik alle vores forventninger.

I pilotprojektet brød vi os ikke om at være så strikse, fordi 
målgruppen havde nok andre ting at kæmpe med. Men fordi 
så mange kvinder søgte om at komme på kurset, følte vi, at 

vi måtte gøre noget af hensyn til dem, der blev afvist, fordi 
der ikke var plads.

De Frivillige - støtte og koordination
Hele projektet blev også tilrettelagt, så utrænede frivillige 
kunne få en mulighed for at støtte sprogtilegnelse, eftersom 
der var mange, der gerne ville være frivillige på det tidspunkt. 
Grundtanken var, at underviseren ville være den person, der 
sikrede kontinuitet og kvalitet i undervisningen.

Efter en indledende kort screening (udfyldelse af et 
spørgeskema om tidligere erfaring og motivation) mødtes 
hver enkelt frivillig med frivilligkoordinatoren. De, der virkede 

TIPs 
1. Hvis man arbejder med nybegyndere, så sørg for, at 

der er nogen, der kan oversætte ved tilmeldingen. 
Det er vigtigt, at der ikke er nogen misforståelser 
mht. de grundlæggende regler og forventninger. 
Det er trods alt et usædvanligt undervisningsmiljø.

2. Hvis der deltager børn, der allerede kan gå, så gør 
hver enkelt mor ansvarlig for sit barn/sine børn, 
så de frivillige ikke overbebyrdes. De frivillige 
hjælper, men de tager ikke det fulde ansvar for 
børnepasningen.

3. Det fungerer godt at arbejde på gulvet, men 
det betyder, at klasselokalet skal gøres klar på 
forhånd, hvilket er ekstra arbejde. Vi var heldige at 
have en frivillig, der hjalp os med at gøre klar hver 
dag. Alle de frivillige tog legetøj med, men det var 
vores indtryk, at der egentlig ikke var brug for det.
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egnede, og som var interesserede i netop dette projekt, 
mødte op til deres første undervisningsgang tyve minutter 
før start for at møde underviseren. Det var tilstrækkeligt 
for at kunne støtte i denne sammenhæng. Efter hver 
undervisningsgang havde underviseren 5-10 minutter til at 
snakke med de frivillige om, hvordan det var gået.

Nogle frivillige var meget engagerede og deltog flere 
gange om ugen, mens andre kun kunne komme en 
gang om ugen. Der var også nogen udskiftning i løbet af 
kurset, idet nogle stoppede og andre kom til. De frivilliges 
tilstedeværelse gjorde en stor forskel for undervisningen, 
så frivilligkoordinatoren sørgede for, at der var flere frivillige 
hver gang. Med fire undervisningsgange om ugen (to kurser 
med hver to mødegange) var det til tider en udfordring at 
finde nok frivillige.

Der var afsat tid til, at underviseren kunne mødes med de 
frivillige, men der blev ikke holdt egentlige møder. Der var 
tilsyneladende ikke behov for det, fordi der altid var tid nok 
til at tale sammen før eller efter undervisningen.
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Projektet blev startet, fordi migranter tit efterspørger 
muligheder for at tale flamsk uden for sprogskolen, men har 
svært ved selv at finde frem til kultur- eller idrætsforeninger. 
Desuden prøver mange organisationer at få fat i migranter 
for at få en bredere medlemsskare, men det lykkes sjældent 
for dem. Byen prøver at bygge bro mellem migranter og 
organisationer, så de kan møde hinanden. Derfor beder man 
organisationerne om, at migranter kan deltage gratis i en 
kort periode. De forskellige aktiviteter samles i en brochure, 
der uddeles på sprogskoler, kulturcentre osv. 

For at gøre det nemmere at deltage arrangeres der 
introduktionsdage i samarbejde med sprogskolerne. Nogle 
af organisationerne kommer ud 
på skolerne og tilbyder en række 
aktiviteter i undervisningstiden, 
så kursisterne kan prøve dem i 
velkendte og trygge rammer. 
Besøgene på skolerne giver 
også kursisterne lejlighed til 
at møde ”makkere” (frivillige) 
og lave en aftale om en fælles 
aktivitet. De kan også bede om 
en makker via e-mail. Man kan 
tilmelde sig online eller gennem 
underviseren.

Underviserne hjælper 
kursisterne med at finde det 
rette tilbud. Flamsk-kundskaber 
er vigtigere i forbindelse med 
nogle aktiviteter end andre, 
men kursisterne vælger 
hovedsagelig ud fra interesser. 
Underviserne snakker om 
aktiviteterne i undervisningen 
og underviser i det relevante 

sprog, såsom ordforråd om sport, hobbyer og fritid 
generelt. Undervisernes engagement er meget vigtigt, fordi 
det motiverer kursisterne til at deltage. Når det drejer sig 
om unge migranter (på de såkaldte OKAN-hold), ledsager 
den unges mentor nogle gange vedkommende. OKAN er 
et etårigt koncentreret undervisningsforløb med intensiv 
flamskundervisning i de fire sprogfærdigheder – lytte, 
læse, tale og skrive, som giver kursisterne adgang til 
ungdomsuddannelserne. Deltagerne skal være mindst 12 
og højst 18 år, når de starter, og have boet i Belgien i mindre 
end et år. 

For mange migranter, der 
ikke taler sproget, er det helt 
afgørende, at det er en velkendt 
person, der introducerer dem til 
projektet og støtter dem i at 
fortsætte.

De frivillige makkeres 
samarbejde og motivation 
er derfor altafgørende for 
projektets succes. I en måned 
ledsager frivillige såvel 
voksne som unge migranter 
til kulturelle eller sportslige 
begivenheder. De bruger et par 
timer om dagen (eller aftenen) 
sammen med migranterne og 
hjælper dem med at finde vej til 
begivenheden, at blive tilmeldt 
osv. De får dem også til at føle 
sig hjemme i klubben. Makkerne 
er de perfekte kontaktpersoner. 
Der er færre barrierer mellem 
makkerne og migranterne, fordi 
disse ikke føler sig vurderet 

‚Formålet med byen Leuvens initiativ ”Smagen af fritid” (”Bijt in je vrije tjid”) er at få 
migranter til at blive aktive i kultur- og idrætsforeninger. I oktober og november måned 

kan migranter deltage gratis i flere end 50 aktiviteter, hvor de får mulighed for at snakke 
flamsk med de andre deltagere. De kan vælge aktiviteter ud fra såvel interesse som 

sprogligt niveau. Der tilbydes desuden gruppe- og familieaktiviteter. De fleste deltagere 
kommer fra de lokale sprogskoler, men nogle kommer også fra indvandrerforeninger eller 

bliver henvist af sociale organisationer, der tilbyder støtte til nyankomne.

På sportspladsen er vi alle lige

smagen
af fritiD
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på samme måde som i klasselokalet. Makkerne skal være 
interesserede i at kommunikere med andre mennesker og 
prøve at overvinde sproglige og kulturelle barrierer. Som 
forberedelse tilbyder byen dem oplæring. Nogle gange 
ledsager den frivillige en lille gruppe til en aktivitet, men det 
kan også være bare en enkelt person. Det kommer an på, 
hvor mange frivillige der er til rådighed, og på migrantens 
ønsker.

Projektet er et godt eksempel på, hvordan sprogtilegnelse og 
opbygning af et fællesskab følges ad. Hvert år samarbejder 
mange forskellige instanser, såsom sprogskoler, kultur- og 
idrætsforeninger, integrationskontoret og byrådet, og det er 
altid en kæmpe succes.

Projektets styrker
Projektet har kørt i stykke tid nu. De fleste involverede 
organisationer er vant til at planlægge med det i oktober 
og november. Sprogskolerne tilpasser undervisningen og 
giver fritidsorganisationerne tid og plads til at komme på 
besøg på sprogcentret og præsentere deres aktiviteter. 
Fritidsorganisationerne ved tilsvarende på forhånd, hvilke 
typer aktiviteter de skal præsentere for kursisterne. 
Antallet af organisationer, der deltager, stiger hvert år. 
Eftersom projektet opfylder mange forskellige behov fra 
mange forskellige parter, er dets største styrke det tætte 
samarbejde mellem de forskellige parter. Kursisterne 
kan f.eks. i undervisningen se på hjemmesider, vælge en 
aktivitet og snakke om, hvilket sprogligt niveau der kræves. 
Der er fire forskellige sproglige niveauer fra begyndere til 

viderekomne. Migranter, der har boet noget tid i Leuven, og 
som taler sproget flydende, kan prøve mere udfordrende 
aktiviteter som f.eks. teater eller kreativ skrivning.

Hvis man har mere begrænsede sprogkundskaber, kan man 
vælge aktiviteter, hvor det er nok med et basalt kendskab 
til sproget. Sidste år vendte 30% ar deltagerne tilbage til 
organisationen efter de gratis aktiviteter. 52% oplyste, at de 
gerne ville have fortsat, men at de ikke kunne på grund af 
manglende tid, eller at tidspunktet ikke passede dem. 

Én yderligere styrke er, at der er utrolig mange forskellige 
aktiviteter at vælge imellem. Man kan lære at cykle, dyrke 
sport eller lave håndarbejde. Unge kan blive spejdere, lave 
radioprogrammer, lave teater eller gå på museum.

Opstart
“Smagen af fritid” er et stort projekt, der involverer 
mange organisationer. Men man kan starte i det små. 
Det er tilstrækkeligt at have et sprogcenter og nogle 
fritidsorganisationer, et museum, firmaer der vil give en 
rundvisning eller lignende. Alle kursister på alle niveauer 
kan deltage.

Forberedelse

Præsenter projektet for de lokale organisationer. De mødes 
måske i lokale sammenslutninger eller bestyrelser, hvor man 
kan kommunikere med mange organisationer på én gang. 
Kontakt eventuelt også udbydere af voksenuddannelse i 
området og bliv enige om et tidspunkt for aktiviteterne.
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Brug forskellige kommunikationskanaler for at nå ud til et 
bredt publikum, så det ikke kun er kursister på sprogskolen. 
Sørg for, at alle parter har nok oplysninger: lav en flyer, en 
powerpoint præsentation og kontakt de lokale medier.

Tidspunkt

Sørg for, at tidspunktet passer alle parter. Undgå ferie- og 
eksamensperioder.

Inddragelse

Find “ambassadører” på sprogcentrene, som kan gøre 
reklame for projektet blandt deres kolleger.

Kommunikation

I Leuven omfatter projektet 31 fritidsorganisationer, tre 
sprogcentre, kommunalbestyrelsen og circa ti mindre 
organisationer (f.eks. indvandrerforeninger). De mødes tre 
gange om året. Hvis man vil starte en tilsvarende aktivitet, 
er kommunikationen meget vigtig, især hvis man ikke kender 
alle parter. Når først tidsrummet og programmet er aftalt, så 
lav en brochure, plakater, en opdateret Facebookside og en 
hjemmeside med alle oplysninger. Bed organisationerne om 
at rekruttere frivillige makkere. Det vil nogle gange være folk, 
der har deltaget tidligere, så de kender programmet og kan 
overtale andre til at deltage.

Hver enkelt organisation udpeger en makker, der har ansvaret 
for at byde kursisterne velkommen, når aktiviteten starter. 
Makkeren er bindeled mellem deltagerne og organisationerne 
og er med til at overvinde eventuelle forhindringer. Makkerne 
ledsager unge og voksne til de forskellige fritidsaktiviteter. De 
støtter deltageren i den første kontakt med organisationen. 
Senere hjælper de om nødvendigt deltageren med at melde 
sig ind, få rabat mm. Makkerne er også ambassadører for 
projektet – dets ansigt udadtil. Afhængigt af hvor meget tid 
de har, kan makkerne også blive bedt om at gøre reklame 
for projektet på skoler og i andre organisationer. Makkerne 
rekrutteres gennem frivilligorganisationer og sprogskoler. 
Især makkere med indvandrerbaggrund er guld værd, fordi de 
selv har oplevet de sproglige barrierer.

Makkerne får en oplæring (2½ time), som kommunen sørger 
for, og der er en koordinator, som matcher makkere og 
deltagere, og som følger op. Koordinatoren tjekker med 
makkeren, hvordan det går, og mødes med makkerne, når 
projektet er færdigt. Makkerne udfylder et spørgeskema og 
kommer med forslag til, hvordan aktiviteterne eventuelt kan 
forbedres, og hvor der er problemer.

“Smagen af fritid” har i mere end fem år været 
et projekt, der løb over en måned. For at sikre 
kontinuiteten har kommunen besluttet at udvide 
projektet. Om sommeren vil makkere tage grupper 
af nyankomne med på små udflugter. I oktober – 
november vil der være gratis prøvetimer med de 
forskellige aktiviteter på sprogskolerne. 

TIPs 
1. God kommunikation er altafgørende, fordi der 

er mange parter involveret. Hvis det er jeres 
organisation, der har ansvaret for at starte 
projektet, så sørg for at melde ud i god tid. Snak med 
kommunen og fritids- og idrætsorganisationerne 
og forklar, hvad det er, I vil lave

2. I forhold til de deltagende organisationer er 
kontinuitet vigtig. Prøv at få et varigt samarbejde i 
gang og sørg for, at deltagerne er velkomne og en 
del af gruppen, også når projektet er færdigt 

3. Sørg for, at de sproglige niveauer er veldefinerede 
og tydelige for alle parter. De sproglige niveauer 
afhænger af aktiviteten. Brug symboler til at gøre 
det klart, hvilket sprogligt niveau den enkelte 
aktivitet kræver
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“Babel’s Blessing” har adskillige kurser i engelsk som andetsprog på forskellige niveauer 
flere steder i London. Det er en lille velgørende organisation med et begrænset budget. 
Skolen har sprogkurser, hvor deltagerne betaler (spansk, arabisk, hebraisk, jiddisch), og 
på den måde tjener de penge til at dække udgifterne til den gratis engelskundervisning. 

Skolen er et interessant eksempel, fordi de i London er blevet meget kendt for deres 
innovative pædagogiske tilgang og finansieringsmodel. De bruger også frivillige 

sprogtrænere, som selv er flygtninge. Frivillige arbejder én-til-én (eller i små grupper) 
med sproglig støtte til andre kursister i undervisningen. Engelskundervisningen er 

uformel, ofte på drop-in basis. Det er en uddannet og lønnet underviser, der står for 
undervisningen, med støtte fra frivillige, der ofte selv er flygtninge.

Kursister med gode engelskkundskaber
                      hjælper begyndere 

babel’s 
blessing

“Babel’s Blessing” begyndte at undervise i engelsk som følge 
af nedskæringer på sprogundervisningen i Storbritannien. 
Det er blevet stadigt sværere at finde gratis undervisning, 
især for migranter, der ikke modtager offentlige ydelser. 
Skolen samarbejder med organisationer, der allerede 
arbejder med migranter og trækker på deres kendskab til 
området og målgruppen for at sikre, at de opfylder et ægte 
behov.

”Babel’s Blessings” tilgang til undervisning er uformel 
og fokuserer på funktionel kommunikation og praktiske 
færdigheder. En del af undervisningen foregår på 
modtagecentre for asylansøgere, der har bedt om støtte, 
fordi de er hjemløse. De pågældende er nyankomne og har 
ikke noget sted at bo under den indledende behandling af 
deres ansøgning. Det er kun meningen, at folk skal bo på 
modtagecentrene i to uger. Selvom mange ender med at 
bo der i meget længere tid, betyder det uundgåeligt, at 
”Babel’s Blessing”s hold her har en hyppig udskiftning 
blandt kursisterne.   

Projektets styrker
Ved at bruge frivillige med flygtningebaggrund 
som sprogtrænere, giver ”Babel’s Blessing” de 
pågældende arbejdserfaring (omend ulønnet) og giver 
udviklingsmuligheder til dem, der allerede taler godt 
engelsk. Der er undervisning for flygtninge hos en 
velgørende organisation (i organisationens lokaler) og hos 

lokale immigrationscentre (som folk kommer til, før deres 
ansøgninger bliver behandlet). De frivillige rekrutteres 
fra centrene eller den velgørende organisation (ligesom 
kursisterne).

Hos “Babel’s Blessing” er de frivillige også migranter, som 
selv har været igennem processen med at lære sproget. 
Faktisk er mange af dem tidligere kursister fra samme hold 
eller organisation. Der er mange fordele ved, at frivillige og 
kursister har samme erfaringer. Det er også en fordel, at 
mange af de frivillige taler samme sprog som kursisterne 

“Her er alle kursister undervisere, og 
alle undervisere er kursister. Selvom 
alle kurser har en tovholder, følger vi 
principperne i den kritiske pædagogik   
- alle deltager aktivt i 
tilrettelæggelsen af 
indlæringsprocessen.”
 
Hannah, 
projektkoordinator
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(især arabisk og farsi). Det kan være motiverende for 
kursisterne at se frivillige med samme baggrund, som har 
nået et højt sprogligt niveau.

De frivillige understøtter sprogtilegnelsen ved at give 
kursisterne større mulighed for at øve sig i små grupper og 
få feedback. Derudover hjælper de tit kursisterne uden for 
undervisningen, f.eks. med at udfylde skemaer, læse breve 
og bruge computere/hjemmesider.

Opstart
“Babel’s Blessing” blev grundlagt i 2015 med inspiration 
i den israelske organisation ”This is Not an Ulpan” (www.
thisisnotanulpan.com). ”Babel’s Blessing” har baggrund 
i den venstreorienterede jødiske Londongruppe Jewdas. 
Skolen har et lille budget og en innovativ finansieringsmodel. 
Ved eksplicit at fremstå som et migrant-solidaritetsprojekt 
tiltrækker man betalende kursister til aftenundervisningen, 
som sætter pris på, at deres betaling er med til at finansiere 
undervisning for flygtninge og migranter. Skolen får også 
midler via individuelle donationer og fundraising.

Organisationen klarer sig på et meget lille budget (en 
omsætning på under 15.000 pund i 2017-18).

Det kan lade sig gøre, fordi man samarbejder med 
organisationer, der stiller lokaler og undervisningsmidler 
gratis til rådighed, og fordi underviserne er ansat på 
freelance basis.

En mulig faldgrube ved denne model er, at fordi de frivillige 
også kommer fra målgruppen, stiller organisationen ikke de 
samme krav til dem, som man ellers ville gøre. Det kan ske, 
at uhensigtsmæssig adfærd hos en frivillig bliver tolereret, 
fordi den frivillige selv er kursist og ikke en, der bliver bedømt 
på sin evne til at hjælpe. Der var for eksempel en frivillig, der 
var meget kritisk over for underviseren, og som fik denne til 
at føle sig dårligt tilpas. Det varede længe, før underviseren 
endelig snakkede med den frivillige og forklarede, hvordan 
hans opførsel påvirkede hende. Derefter blev det bedre – 
men underviseren havde nok gjort noget tidligere, hvis den 
frivillige ikke også havde været kursist.

De Frivillige - støtte og koordination
Frivillige og kursister rekrutteres til ”Babel’s Blessing”s 
engelskundervisning på modtagecentret af den velgørende 
organisation, der arbejder der. Samarbejdet med 
organisationer, der arbejder med den gruppe, man ønsker at 
nå, er en stor hjælp i rekrutteringen. 

På ”Babel’s Blessing” rekrutteres frivillige fra holdene, 
så underviserne kender dem allerede. Koordinationen 
sker via e-mails mellem underviser og frivillig før og efter 
undervisningen. Organisationen afholder hvert semester 
kurser for undervisere og frivillige, hvor de lærer om 
forskellige elementer i engelsk som andetsprog og især i 
deltagerstyret engelskundervisning, som f.eks. indplacering, 
valg af emner, gruppediskussioner, skriftsproglige 
færdigheder mv.

TIPs 
1. Rekruttering blandt folk, der allerede har  

tilknytning til organisationen: for en lille 
organisation sparer man tid i forhold til at lære 
potentielle frivillige at kende.

2. Ved at give kursister på fortsætterniveauer 
mulighed for at være frivillige, konsoliderer og 
forbedrer man deres sprogkundskaber og giver 
dem erfaring, samtidig med at det er til gavn for 
kursister på begynderniveauerne. 

3. I forbindelse med overgangen fra kursist til frivillig 
er det vigtigt at støtte underviseren, så der er 
klare regler og forventninger for den frivillige. 
Lav regelmæssige opfølgninger, så det er nemt 
for underviseren at give den frivillige konstruktiv 
feedback.
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“Sprog i praksis” blev startet af kommunalbestyrelsen i 
Leuven i 2017 som et socialt projekt. I begyndelsen deltog 
fire sociale organisationer sammen med det flamske 
arbejdsformidlings- og arbejdsmarkedsuddannelsescenter 
(VDAB), som står for oplæringen af sprogmentorerne. 
Hver organisation har ti til femten migranter som frivillige. 
Senere i 2017 startede man også mindre projekter – f.eks. 
i børnehaver eller på plejehjem – hvor en enkelt frivillig kan 
arbejde. 

De frivillige arbejder mindst to halve dage og højst fem halve 
dage. Sprogskolerne fortæller deres kursister om ”Sprog 
i praksis”. Hvis kursisterne ønsker at deltage, henvender 
de sig til kommunen, som ser på, hvilken aktivitet der 
passer til den frivillige. Kursisterne skal som minimum 
være på A2-niveau. ”Sprog i praksis” er en ekstra mulighed 
for at bruge sproget uden for klasselokalet. Kursisterne 
kombinerer frivilligt arbejde med sprogtilegnelse. De kan 
arbejde frivilligt, indtil de finder et rigtigt job eller begynder 
på videre uddannelse. Filimon Measho Tewelde (fra Eritrea) 
siger det på denne måde: ”Jeg deltager i projektet, fordi jeg 
kan lide at arbejde. Virkelig. Jeg kan lide mine kolleger og 
min sprogmentor Bieke, de gør et kæmpe arbejde”. Filimon 
var frivillig i rengøringsfirmaet ”Allround”. Han kunne lide at 
være en del af en gruppe og sørgede altid for, at alle havde 
det godt.

Sprogmentoren har været igennem et 6 måneders 
kursus for at kunne støtte den frivillige og forbedre 
vedkommendes sprogfærdigheder. En sprogmentor 
fokuserer på bestemte typer ordforråd, f.eks. lager-
relateret ordforråd eller frugt og grøntsager, hvis den 
frivillige arbejder i et landbrug. I enmandsprojekterne er 
sprogmentorerne to sprogundervisere. Sprogmentorerne 
i de andre organisationer har ansvaret for femten frivillige 
om måneden. Det er et fuldtidsjob.

Projektet er det eneste af sin slags i Flandern. Andre 
kommuner har været interesserede, men lige nu er projektet 
i Leuven det eneste. Selvom fokus er på sprogtilegnelse, har 
projektet haft andre positive resultater: deltagerne får mere 
selvtillid, de udvikler deres sociale færdigheder og de bryder 

ud af deres isolation. I øjeblikket er der 58 migranter, der 
arbejder frivilligt i ”Sprog i praksis” i Leuven. Alle involverede 
parter er tilfredse med projektet. Hver måned er der et 
møde mellem projekterne. Hvert halve år er der en fælles 
evaluering med alle partnere. Projektet er finansieret indtil 
udgangen af 2019.

Projektets styrker
Projektet giver et svar på det spørgsmål, som mange 
kursister stiller: hvor og hvordan kan jeg øve mig på at tale 
flamsk? Selvom flamskkurserne er ret intensive (seks eller 
tolv timer om ugen), oplever kursisterne et behov for at lære 
uden for klasselokalet. Samtidig ønsker mange kursister 
også at forberede sig på at have et lønnet arbejde, eller de 
mangler noget at lave og vil gerne opbygge et netværk. 

Projektet var lige fra starten en stor succes, fordi der var stor 
interesse for det, og fordi de involverede parter var parate 
til at tilbyde oplæring og finansiering. Der er også nogle 
utilsigtede fordele ved projektet – den frivillige snakker 
nogle gange med sprogmentoren om boligproblemer, 
børnepasningsproblemer eller helbredsproblemer. 
Sprogmentoren videreformidler det til sagsbehandleren, 
som tager problemerne op med den frivillige. På den måde 
bliver der taget bedre hånd om de frivillige.

Opstart
Projektet “Sprog i praksis” startede, fordi alle parter så et 
stort behov for det. Hvis man ønsker at starte et tilsvarende 
projekt, er det vigtigt
•	 At man kan tilbyde sprogmentorerne oplæring. Her fik 

mentorerne 6 måneders oplæring.

•	 At informere organisationerne i projektet om, hvad de 
kan forvente af kursisterne. De er frivillige, ikke ansatte. 
Det skal helt fra begyndelsen være klart, hvad den 
frivillige må og ikke må lave. Find organisationer, der 
har erfaring med at arbejde med migranter, frivillige og 
marginaliserede grupper, og som forstår deres behov.

•	 At finde finansiering. Projektet startede i 2017 og 

I dette projekt er det dem, der lærer sproget, der arbejder frivilligt i socialøkonomiske 
virksomheder og organisationer, såsom børnepasningsordninger, genbrugsbutikker og 

lokalcentre. De får støtte fra en sprogmentor, der er uddannet af det lokale jobcenter. Det 
er en unik mulighed for at kombinere sprogtilegnelse med arbejde og formålet er at øge 

migranternes sproglige, erhvervsmæssige og sociale kvalifikationer.

Frivilligt arbejde og jobtræning
sProg i Praksis



volunteersinlanguagelearning.eu

47

er finansieret indtil udgangen af 2019. Til trods 
for succesen afhænger projektets fortsættelse af 
politiske beslutninger og parternes sociale politik. Man 
kan overveje at samarbejde med sprogskoler om at 
finde sprogmentorer, hvis udgifterne til oplæring af 
mentorerne er for høje.

•	 At huske, at frivillige nogle gange forlader projektet, fordi 
de har fundet eller søger lønnet arbejde.

De Frivillige - støtte og koordination
De frivillige kommer fra sprogskolerne. De skal være mindst 
på A2-niveau for at kunne deltage. De ønsker at deltage, 
fordi de gerne vil forbedre deres sprogfærdigheder og leder 
efter muligheder for at tale sproget. Man kan kun deltage, 
hvis man går til undervisning i flamsk for udlændinge eller 
er i gang med en arbejdsmarkedsuddannelse under VDAB.

Sprogmentorerne er ansat af VDAB eller en 
undervisningsinstitution. De får 6 måneders oplæring som 
forberedelse til jobbet. Virksomhederne i projektet har 
allerede erfaring med migranter, frivillige og langtidsledige. 
Der er ikke nogen egentlig frivilligkoordinator, eftersom 

det er kursisterne, der er de frivillige, og de møder deres 
sprogmentor, hver gang de kommer på arbejde.

Der er møder mellem sprogmentorerne (en gang om 
måneden) og mellem de andre parter (to gange om året) for 
at evaluere projektet og foretage eventuelle justeringer.

TIPs
1. Informér sprogskolerne om, hvordan det går med 

projektet. Fortæl om der er brug for flere eller 
færre kursister. Tag ud på skolerne og præsentér 
projektet.

2. Sørg for, at der ikke bliver for stor en gruppe 
af frivillige i en enkelt organisation (maks. 15 
frivillige).

3. Hvis sprogmentoren bliver inddraget i andre 
spørgsmål (f.eks. boligproblemer), skal det følges 
op af en sagsbehandler.
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Det er ofte svært at finde sig til rette i et nyt land, når man 
ikke taler sproget, men et sprogkursus alene ændrer ikke 
på den situation. I begyndelsen føler folk sig ofte usikre på 
deres udtale og har brug for at øve sig på det nye sprog. På 
sprogkurser er der imidlertid tit ikke så meget tid til at tale og 
opbygge selvtillid. Projektet på Peabody Bibliotek er et gratis 
og lettilgængeligt tilbud, som med sine ”samtalekredse” 
tager den udfordring op. 

Bibliotekets mål er at styrke deltagernes uformelle viden 
om landet og kulturen, samtidig med at deltagerne får 
lejlighed til at afprøve deres sprogfærdigheder i et trygt 
miljø, så de får større selvtillid i forhold til at kommunikere i 
deres hverdag. Samtidig kan biblioteket også reklamere for 
sine andre tilbud og tiltrække nye brugere.

Projektet koordineres af biblioteket. De frivillige står for 
samtalekredsene. De frivillige skal ikke opfylde nogen 
bestemte krav. Hver enkelt frivillig udformer selv sin 
samtalekreds. De frivillige har meget forskellige baggrunde 
– der er undervisere og folk fra lokalområdet. 

Biblioteket har fremstillet en bred vifte af materialer, som 
de frivillige kan bruge. Der er tosprogede billedordbøger, 
aktivitetsbøger, onlineabonnementer på sprogprogrammer 
(udtale) og lærervejledninger. Der er desuden udviklet en 
12-punkts læseplan for nye frivillige. De frivillige kan frit 
vælge, hvilke materialer de vil bruge, så hver kreds har sit 
eget fokus.

Projektet startede med tre kredse, men i skrivende stund er 
der syv kredse, der mødes ugentligt for at træne engelsk. I 
løbet af de seneste fire år har der været over 100 deltagere 
i samtalekredsene. 

Deltagernes engelskfærdigheder har været fra 
begynderniveau til viderekomne. De frivillige har som regel 

held til at holde gang i en lille gruppe med ugentlige møder 
over en 6 til 12 måneders periode. Der er 6 og 9 måneders 
forløb. De fleste samtalekredse mødes 46 uger om året. 
Der er for eksempel en familiekreds for forældre med børn 
under 6 år, som ikke har børnepasning. Kredsen kombinerer 
træning af engelsk med legetid for børnene og familielæsning 
(hver gang slutter med en historie). Andre grupper fokuserer 
for eksempel på viden om arbejdsmarkedet.

Projektets styrker
Projektet fokuserer ikke kun på de emner, deltagerne har 
behov for at snakke om, men også på deres levevilkår, for 
eksempel ved at give dem mulighed for at deltage, selvom 
de har små børn.

Koordinationen af projektet er også en styrke, fordi den 
ikke kun handler om organiseringen, men også om at 
videreudvikle materialer til de frivillige. På den måde kan 
nye frivillige tage udgangspunkt i eksisterende viden. 
Fordi kredsene mødes på biblioteket, er der også adgang 
til materialer, som ikke ville være tilgængelige gratis andre 
steder.

Opstart
Når man starter et sådant projekt, er det vigtigt at overveje, 
hvilke elementer der er tilgængelige. Et bibliotek kan f.eks. 
tilbyde gratis lokaler og kan måske også påtage sig at 
koordinere projektet. Man kan rekruttere deltagere gennem 
den mere formelle sprogundervisning.

Det er en god ide, at de frivillige udveksler viden med 
hinanden og med en eventuel koordinator. Samtidig kan 
de frivilliges viden blive dokumenteret, så man kan arbejde 
mere effektivt i fremtiden og tage højde for eventuelle 
vanskeligheder, men også for deltagernes behov.

Samtalekredsene er grupper for migranter med forskellige sproglige niveauer og vilkår, 
som ledes af frivillige. Der er tre forskellige grupper for forskellige niveauer (begynder, 
midt, slut). Der er også tilbud til grupper med særlige behov, for eksempel forældre der 
ikke har børnepasning. Deltagernes behov og mål er lige så forskellige, som de selv er. 

Nogle går til engelskundervisning på lokale skoler eller hos private organisationer, men vil 
gerne have mere samtaletræning. Andre er jobsøgende. Nogle er lige kommet til landet, 
nogle er der på længerevarende besøg, og nogle har været der i over tyve år. Deltagerne 

er også vidt forskellige, hvad angår alder, baggrund og oprindelseslande. Det, der er 
fælles for dem alle, er at de ønsker at blive bedre til at klare deres dagligdag på arbejde, 
hjemme, i sociale sammenhænge, hos lægen, hos købmanden og i deres børns skoler.

Lær sprog på Peabody BiblioteksamtalekreDse
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I arbejdet med de frivillige er det vigtigt at finde ud af, hvilke 
kvalifikationer og behov hver enkelt har, for at støtte dem 
og få mest muligt ud af deres erfaringer og evner. Hvis der 
er frivillige, der kun har lidt kendskab til undervisning og 
uddannelse, kan de fokusere på hverdagsemner og primært 
se sig selv som en samtalegruppe, som det er nemt at 
deltage i. Frivillige med en baggrund i undervisningsverdenen 
kan måske stå for gruppesamtaler på et højere niveau. Det 
er vigtigt helt fra starten at få klarhed over de frivilliges 
kvalifikationer og ressourcer for at sikre kontinuiteten 
og øge sandsynligheden for, at en gruppe vil mødes i en 
længere periode.

De Frivillige - støtte og koordination
Udover en samtale med koordinatoren og en kort og uformel 
oplæring har de frivillige i starten mulighed for at dele deres 
erfaringer med andre frivillige og være med i en gruppe som 
observatør. 

På den måde ser de frivillige, hvordan det foregår, og 
kan få svar på deres spørgsmål ved at snakke med de 
andre frivillige. Derudover er der et gennemarbejdet 
undervisningsmateriale, som de også kan orientere sig i, så 
de ikke selv behøver at udtænke det hele.

Dokumentationen og materialerne gør det nemmere at 
inddrage nye frivillige og gør også oplæringen nemmere. 
Det er altafgørende at tage godt imod de frivillige, da det 
øger kvaliteten, og det er ligeledes vigtigt at udtrykke 
anerkendelse af deres indsats.

Det er vigtigt af hensyn til planlægningen at koordinere 
mødetidspunkterne med de frivilliges kalendere. Det er 
også en god ide at lave en venteliste for deltagere, så de kan 
kontaktes, når der starter nye grupper.

De frivillige findes gennem forskellige netværk. Den 
mest vellykkede rekruttering af frivillige og kursister 
har været gennem kontakter med andre i lokalområdet, 
der har lignende tilbud, såsom sociale og humanitære 
organisationer, voksenuddannelsesinstitutioner, jobcentre 
osv. Hvis der er et sådant netværk i lokalområdet, er det 
en rigtig god ide at benytte det. De frivillige skal helst have 
gode sprogkundskaber og kendskab til eller erfaring med 
at lære sprog. Men også den rette indstilling til at arbejde 
med mennesker, der lige er kommet til landet, og som har 
begrænsede sprogkundskaber på målsproget.

TIPs 
1. Som et offentligt sted er biblioteket særdeles 

velegnet som mødested, fordi det giver folk 
adgang til stedet, ligesom det kan stille lokaler og 
materialer til rådighed

2. De uformelle rammer spiller en vigtig rolle i 
projektet, fordi de giver en behagelig atmosfære 
og ideelle læringsmuligheder for deltagerne

3. Biblioteket har særlige materialer til de frivillige, 
så nye frivillige kan nyde godt af tidligere 
frivilliges viden (materialer på mange sprog, 
undervisningsplaner osv.)



volunteersinlanguagelearning.eu

50

Xenia blev startet af en lille gruppe kvinder for at hjælpe 
indvandrerkvinder med at forbedre deres sprogfærdigheder. 
De ønsker at tage godt imod migranter og skabe et mere 
retfærdigt samfund. 

De betragter engelskkundskaber som en afgørende 
forudsætning for at kunne klare sig i Storbritannien. Deres 
workshops er kun for kvinder, og på deres hjemmeside 
skriver de: ”undersøgelser har vist, at indvandrerkvinder ofte 
oplever større forhindringer for at gå til engelskundervisning, 
end mænd gør.”

“En nyligt offentliggjort rapport fra “Wonder Foundation” 
anbefaler tilbud kun til kvinder, og at der skabes et 
fællesskab, der kan styrke kvinderne selvtillid, og hvor de 
kan føle sig velkomne og trygge. På den måde kan nogle af 
forhindringerne overvindes”.

Xenia arrangerer ugentlige tre-times workshops på Hackney 
Museum i det østlige London. Hackney er et blandet område 
i det indre London med store sociale problemer og en høj 
andel af indvandrere. Hackney Museum stiller gratis lokaler 
til rådighed for workshoppene – et godt eksempel på, at 
partnerskaber er vigtige, når man har et lille budget.

Der er omkring 30 deltagere i hver workshop – en blanding 
af kvinder, der gerne vil lære engelsk og engelsktalende 
kvinder fra lokalområdet. Der kan eventuelt være et bestemt 
fokus for workshoppen, som f.eks. madlavning, bolig eller 
børn. Der er kun kvinder til stede, og det betyder, at nogle 
kvinder, der måske ikke ville føle sig trygge, hvis der også 
var mænd, kan deltage. Sproget udvikles gennem praksis og 
uformel feedback, ikke gennem formel sprogundervisning.

Workshoppene ledes af en frivillig, der er fast tilknyttet 
Xenia på en mere formel måde. Gruppen af frivillige 
støtter og hjælper hinanden. Nye frivillige udvælges af den 

eksisterende gruppe og kommer ofte fra deltagergruppen 
(især dem der taler sproget godt).

Projektets styrker
Det er interessant, at der ikke skelnes mellem de deltagere, 
der taler flydende engelsk, og de deltagere, der ikke taler så 
godt engelsk. Det gør på sin vis op med den tankegang, at 
frivillige giver noget til en ”modtager”, men ikke omvendt. 
Det betyder, at der er en mere glidende udvikling fra 
undervisning til indlæring. Det gør det helt sikkert nemmere 
for deltagerne at gå fra at være dem, der lærer sproget, til 
at være dem, der leder samtalerne, efterhånden som deres 
engelsk bliver bedre.

En anden styrke ved projektet er, at der lægges vægt på 
at opbygge relationer. Workshoppene er et sted, hvor man 
kan få nye venner. De uformelle og løse rammer lægger 
op til afslappede samtaler og nye bekendtskaber mellem 
deltagerne på tværs af sproglige og nationale forskelle. 
Der lægges også vægt på, at det skal være nemt at 
deltage: deltagerne kan få dækket deres transportudgifter, 
og frivillige passer deltagernes børn samme sted, som 
workshoppen afholdes.

Opstart
Xenia startede med en enkelt workshop, som var så 
velbesøgt og blev så godt modtaget, at arrangørerne 
besluttede at gøre det til en tilbagevendende begivenhed. 
Den første workshop var tilfældigvis et led i det årlige 
arrangement ”AntiUniversity” – men man kan lave noget 
tilsvarende i samarbejde med alle andre af civilsamfundets 
institutioner (bibliotek, skole, museum, trosforening) eller 
som led i en festival eller et kulturelt arrangement. Det er 
afgørende, at man har en lille gruppe engagerede frivillige 

Xenia afholder ugentlige uformelle samtaleworkshops kun for kvinder. Deltagerne er 
både indvandrerkvinder, der gerne vil lære engelsk, og kvinder, der taler sproget flydende 

(migranter såvel som ikke-migranter). Formålet er at hjælpe kvindelige migranter med 
at lære engelsk og få dem til at føle sig velkomne i deres lokalsamfund (blive integreret). 

Såvel workshoppene som hele organisationen drives af frivillige. Xenia er interessant, 
fordi de fokuserer på at opbygge et fællesskab, hvilket de gør med et meget lille budget, 

og fordi deres dør står åben for alle deltagere. Et interessant element i projektet er, at 
der i workshoppene ikke skelnes mellem dem, der taler sproget flydende (som andre 
ville kalde de ”frivillige”), og dem, der ikke taler så godt engelsk (som andre ville kalde 

”kursister”). Fokus er på samtale og gensidig udveksling.

Xenia
En uformel samtalegruppe for kvinder på alle sproglige 

niveauer i det østlige London.
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og en måde, hvorpå man kan tiltrække deltagere (f.eks. 
kontakt til migrant/flygtninge-støttegrupper eller mulighed 
for at annoncere på de sociale medier).

Det er fint at afprøve ideen med en enkeltstående workshop. 
Xenia fik et gratis mødested takket være Hackney Museum 
og kontaktede en lokal sprogskole og bad dem om at 
reklamere for workshoppen.

De Frivillige - støtte og koordination
Xenia har en styregruppe, der hovedsagelig består af 
frivillige. Der er en lønnet medarbejder, der kommer fra 
denne gruppe. Xenia skelner mellem ”frivillige”, der udfører 
administrative opgaver i styregruppen og frivillige, der taler 
engelsk på et højt niveau, og som deltager i workshoppene 
(de bliver kaldt ”deltagere” på lige fod med dem, der skal 
lære sproget).

Med hensyn til rekruttering af deltagere i workshoppene 
kan alle, der ønsker at deltage, uanset sprogligt niveau 
tilmelde sig online eller bare droppe ind.

Det er vigtigt for deltagelsen, at workshoppene er sjove for 
dem, der taler sproget godt. Det er en frivillig, der står for 
hver enkelt workshop, og som leder gruppediskussionen. 
Samtalerne fokuserer på fælles interesser, og deltagerne 
får lejlighed til at lære nye mennesker fra deres lokalområde 
at kende.

Xenias workshops prøver ikke på at være formel 
sprogundervisning eller at være en erstatning for egentlige 
sprogkurser. De fokuserer på at knytte kontakter mellem 
deltagerne og skabe et ”sprogrigt” miljø, hvor deltagerne 
kan øve deres talesprog. Afhængigheden af gensidig støtte 
og oplæring de frivillige imellem kan imidlertid nogle gange 
være en belastning for de involverede. Den frivillige, der 
står for en workshop, og som ofte er relativt uerfaren, 
er afhængig af sin ”personlighed” og af, at de ”dygtige” 
deltagere faktisk taler et godt engelsk. Der kan dukke nye 
deltagere op hver uge, og Xenia har haft problemer med 
deltagere, der talte et ”svært forståeligt” engelsk på et alt 
for højt niveau. 

Ud over at deltage i workshoppene kan deltagerne blive 
frivillige i styregruppen (se ovenfor).

Xenia har så vidt muligt en flad struktur. Rekruttering 
af frivillige sker blandt deltagerne i workshoppene. Der 
holdes et indledende møde for at snakke om opgaverne i 
organisationen, og det gøres klart, hvilke kvalifikationer 

der efterspørges, og hvor meget tid det drejer sig om. 
Interesserede kan derefter byde ind. Denne mulighed står 
åben for alle deltagere, hvis de opfylder kravene til opgaven, 
og er således med til at nedbryde ideen om, at der er forskel 
på dem, der laver frivilligt arbejde og dem, der nyder godt 
af det.

Fordi næsten alle hos Xenia er frivillige, er oplæring, støtte 
og ansvar en fælles og gensidig opgave.

“Vi blev klar over, at flere af os havde brug for mere støtte, og 
at de nye frivillige ofte trak på dem af os, der havde været i 
projektet fra begyndelsen. Der var imidlertid ikke nogen fast 
procedure for, hvordan de af os, der havde været i projektet 
fra begyndelsen, kunne få støtte af de andre, så vi prøvede 
at lave en mere cirkulær måde at støtte hinanden på”.

De frivillige er nu organiseret i to grupper: frivillige, der står 
for workshops, og frivillige, der står for funktioner som 
opfølgning, evaluering og kommunikation. Der udveksles 
også færdigheder mellem de to grupper, så workshoplederne 
deler deres færdigheder med de andre frivillige og omvendt.

I skrivende stund er Xenia ved at oprette sin første bestyrelse 
(bestyrelsesmedlemmerne er alle frivillige) og er ved at blive 
registreret som en velgørende organisation.

TIPs
1. Når rammerne er uformelle og midlerne små, kan 

de frivillige støtte hinanden og udveksle erfaringer 
indbyrdes.

2. For at komme uden om en ressourcekrævende 
rekruttering af frivillige kan man holde møder, der 
er åbne for alle. Det er selvfølgelig ikke risikofrit, 
så det skal udformes på en passende måde. Hvis 
I holder åbne møder, som alle kan komme til, så 
tænk over, hvordan mødelederen kan gøre for-
ventninger og grundregler klare fra mødets start. 
Faste deltagere, der ”har forstået det”, vil være en 
stor hjælp.

3. Tænk over, hvordan I – også sprogligt - kan ned-
bryde forestillingen om, at de frivillige kun giver, 
og at deltagerne kun modtager. Hvordan kan I 
fremme ideen om, at indlæring er en gensidig pro-
ces? 
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Sprogcaféen Taldansk Café har hjemme i uformelle 
omgivelser i skolens bibliotek. Skolen sørger for kaffe, te 
og småkager. De frivillige kommer hver uge. Caféen er 
ikke kun åben for flygtninge, men for alle sprogskolens 
kursister: kursisterne er voksne flygtninge, internationale 
medarbejdere på danske arbejdspladser, medfølgende 
ægtefæller og internationale studerende på alle niveauer. 
De kommer frivilligt for at:

•	 Blive bedre til at kommunikere  

•	 Forberede sig til test og afsluttende prøver

•	 Få hjælp med forskellige ting såsom hjemmearbejde, 
at forstå breve fra det offentlige, at ringe til offentlige 
myndigheder mm. 

Der er altid en sprogunderviser tilstede, som kan hjælpe og 
vejlede kursisterne og de ti til tolv frivillige. Underviseren 
præsenterer kursisterne for alle tilbuddene i skolens 
bibliotek og hjælper dem med at finde det, de har brug 
for. Underviseren vejleder også de frivillige i, hvordan de 
bedst muligt kan hjælpe og støtte kursisterne, enten én-
til-én eller i små grupper. Skolens frivilligkoordinator støtter 
gennem en løbende dialog med de frivillige og med en række 
praktiske opgaver.

De frivillige i Taldansk Caféen er primært pensionerede 
lærere, socialrådgiver eller jurister, men af og til er der 
også unge danske universitetsstuderende, som er frivillige 
i caféen. De frivillige kommer hver uge, når de har mulighed 
for det. Det kræver meget empati og tålmodighed at være 

Sprogcaféen Taldansk Café finder sted hver fredag fra kl. 9.30 til 12.00. Her mødes 
kursister med frivillige for at snakke og få hjælp til deres hjemmearbejde. En sprogcafé 
er en god måde at komme i gang med at inddrage frivillige i sprogtilegnelsen på, da det 

er en aktivitet, det er relativt nemt at organisere og koordinere. Kursisterne bliver meget 
bedre til at forstå og tale sproget, fordi de snakker med frivillige på en anden måde end i 
den formelle undervisning. Kursisterne lærer også at overvinde deres usikkerhed ved at 

tage kontakt til fremmede på deres nye sprog.

Øv sproget i uformelle omgivelsersProgCafé
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frivillig for at give en god støtte uden at stresse eller bare 
at gøre arbejdet for kursisten. Underviseren kender såvel 
kursister som frivillige og kan sørge for det rigtige match 
mellem kursisternes behov og de frivillige, der er til rådighed. 

Projektets styrker
Taldansk Caféen giver kursisterne mulighed for at øve sig i 
en afslappet atmosfære og lære, hvordan sproget bruges i 
hverdagen. De møder dansk kultur og hører, hvordan ordene 
udtales af én, der taler sproget flydende. Og nok så vigtigt: de 
øver sig i forskellige situationer og med forskellige metoder, 
så de får mere mod på at tale dansk ”ude i virkeligheden”.

Kombinationen af holdundervisning med samtaletræning 
skaber en god dynamik mellem formel indlæring og uformel 
træning. Underviseren introducerer ofte Taldansk Caféen i 
undervisningen og hjælper således kursisterne med at finde 
yderligere muligheder for at lære.

Opstart
Når man skal starte en sprogcafé, skal man selvfølgelig 
rekruttere og oplære frivillige. Når man rekrutterer, er det 
vigtigt at holde sig målgruppen for øje og prøve at sikre, at 
de frivillige afspejler den gruppe og caféens primære formål. 
Det er helt klart at foretrække, at en underviser koordinerer 
caféen. Frivillige kommer og går, men koordinatoren vil være 
den centrale figur, der sikrer genkendelighed, samhørighed 
og et godt fællesskab mellem de frivillige. Der kan være 
frivillige, der kan overtage nogle af koordinationsopgaverne, 
for eksempel fordeling af dage til de frivillig. En lønnet 
koordinator er dog at foretrække.

Det er også en fordel, at den koordinerende underviser er til 
stede i så mange sprogcaféer som muligt. Vedkommende 
opbygger et tæt forhold til både kursister og frivillige og kan 
således sørge for gode match og positive læringsmuligheder.

Man kan matche kursisternes læringsbehov med en egnet 
frivillig på mange forskellige måder.

Nogle sprogcaféer har et skema, hvor kursisterne ”skriver 
sig op” til 15-30 minutters frivilligtid ved at skrive deres 
navn på en tavle. På den måde kan alle kursister komme til at 
snakke med en frivillig. I andre caféer er det koordinatoren, 
der matcher kursister og frivillige.

Selvom der har været en omhyggelig indslusning og oplæring, 
er der altid en risiko for, at de frivillige ”misinformerer” 

kursisterne om grammatik- og udtaleregler. Det er derfor så 
meget desto vigtigere med en underviser som koordinator, 
så sådanne ”misinformationer” kan blive rettet, og man kan 
lære af dem. 

De Frivillige - støtte og koordination
Indslusningen af nye frivillige kan varetages af sprogcaféens 
koordinator eller hele skolens frivilligkoordinator. 
Indslusningen kan alt efter behov være én-til-én eller i en 
lille gruppe. Den består af en introduktion til sprogtilegnelse 
og de forskellige sprogtest, som kursisterne skal til. 
Sprogcaféens koordinator følger i det daglige op på emner fra 
indslusningen. De frivillige bliver desuden inviteret til kurser, 
som afholdes af Frivilligafdelingen i Dansk Flygtningehjælp, 
hvor de kan lære mere om voksne flygtninge og indvandreres 
sprogtilegnelse.

Der er i det daglige et løbende samarbejde mellem 
koordinatoren/underviseren i sprogcaféen og kursisternes 
underviser. Dette sikrer, at koordinatoren har et grundigt 
kendskab til, hvad kursisten har brug for at lære. Ellers 
spørger koordinatoren altid den enkelte kursist om 
vedkommendes niveau, så den frivillige lige fra starten ved, 
hvad kursisten har brug for.

TIPs 
1. Sørg for, at sprogcaféens åbningstider passer 

med målgruppens undervisningstidspunkter, 
f.eks. så kursisterne kan komme i caféen enten 
før eller efter undervisningen. Det giver de bedste 
læringsmuligheder.

2. Sørg for frivillige med forskellige baggrunde, 
kvalifikationer, alder og køn, så der altid er en 
egnet frivillig til at opfylde forskellige kursisters 
behov. 

3. Der er mange fordele ved at have en lønnet 
underviser som koordinator for caféen, og det 
sikrer kvaliteten. Prioritér det højt.
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“Talk English” er et statsligt finansieret projekt, der blev 
iværksat I 2014 med henblik på at tilbyde undervisning 
varetaget af frivillige, online læringsmuligheder og et 
venskabsprogram. Man kan være frivillig på to måder:

1. Som ”underviser” på Talk English-hold

2. Som kontaktperson

Vi fokuserer på den anden mulighed, som værende en mere 
holdbar og etisk forsvarlig måde at arbejde frivilligt på, da vi 
mener, at undervisere skal have løn for at undervise.

”Talk English” blev dannet ud fra en sammenslutning af 
britiske organisationer, som fik statslig støtte til at udvikle 
nye tilgange og metoder inden for undervisning i engelsk 
som andet- og fremmedsprog. 

De frivillige kender til lokalområdet og bor der. De skal 
bruge to timer om ugen på projektet, så kursisterne kan få 
mulighed for at øve sproget eller få praktisk støtte i to timer 
ud over deres undervisning. Det giver dem mulighed for at 
snakke og lytte og opbygge mere selvtillid. De frivillige kan 
hjælpe kursisterne med alle former for aktiviteter. I praksis 

betyder det ofte, at de hjælper med IT-færdigheder og 
introducerer kursisterne for forskellige tilbud og muligheder.

Projektets styrker
En kontaktperson er en god støtte for sprogtilegnelsen. Det 
er meget motiverende at øve sig med en imødekommende 
person, især hvis man også bliver venner. Den, der lærer 
sproget, har et autentisk og reelt behov for at kommunikere 
og tilskyndes til at tale flydende uden at være bekymret for 
at lave fejl.

En anden stor styrke ved projektet er dets omfang. ”Talk 
English” er et nationalt netværk med mange muligheder 
for at engagere sig. Der er en landsdækkende hjemmeside, 
hvor potentielle frivillige nemt kan tilmelde sig. Der er 
afsat midler til oplæringen af de frivillige. De frivillige kan 
samarbejde med andre frivillige i samme område. At skabe 
kontakt til og hjælpe folk med at få adgang til lokale tilbud 
kan overføres til alle sammenhænge.

Opstart
Selvom der er stordriftsfordele, som det er svært for mindre 
organisationer at eftergøre, kan kontaktpersoner supplere 
den organiserede undervisning i mange sammenhænge.

Når man starter sådan et program, skal man overveje, 
hvordan man får oplysninger om de frivillige, og hvordan 
man matcher deltagerne. ”Talk English” bruger en Google 
formular (som er gratis) til at indhente oplysninger fra 
potentielle frivillige, herunder oplysninger om, hvornår 
de er til rådighed. Oplysningerne kan gemmes direkte i et 
regneark og sorteret efter forskellige kriterier.

Den største svaghed ved hele organisationen er, at 
den kan ses som en underminering af fagligheden i 

”Talk English”-venskabsprogrammet inddrager hundredvis af frivillige i hele 
Storbritannien. Målgruppen er nybegyndere i engelsk, såvel migranter som flygtninge. 
Alle kan være frivillige, når blot de har engelskkundskaber og IT-færdigheder på et vist 

niveau. De frivillige deltager i ”Talk English” samtaleklubber og hjælper til. Derefter bliver 
de sat sammen med enkeltpersoner eller små grupper, som de mødes med uden for de 
organiserede aktiviteter. De besøger lokale seværdigheder, deltager i lokale tilbud eller 

mødes blot for at snakke. Meget af det er én-til-én aktiviteter.

talk 
englisHVenskabsprogram

“En fantastisk mulighed for at hjælpe 
kursisterne med at udvikle deres 
engelsk-færdigheder og integrere sig i 
lokalsamfundet.”
 
Frivillig kontaktperson
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undervisningen i engelsk som andetsprog. Denne kritik 
underbygges af, at projektet blev finansieret af den britiske 
regering, som gennemførte drastiske nedskæringer på 
engelskundervisning og voksenundervisning, samtidig 
med at den finansierede alternative billigere tilbud. 
Denne kritik rammer imidlertid ikke direkte ”Talk English”-
venskabsprogrammet, eftersom det ikke drejer sig om 
undervisning – der er tale om støtte uden for den formelle 
undervisning, og den form for frivilligt arbejde er fuldt ud 
foreneligt med egentlig engelskundervisning udført af 
lønnede fagfolk.

De Frivillige - støtte og koordination
Som nævnt ovenfor kan de frivillige ansøge via hjemmesiden, 
enten ved at udfylde en onlineformular eller ved at kontakte 
en regional frivilligkoordinator direkte. De frivillige bliver så 
en del af et lokalt netværk, der modtager oplæring, både før 
de starter og i løbet af projektet.

De kan også deltage i ”Talk English” kurserne (som afholdes 
af frivillige undervisere), de har adgang til en hjemmeside 
for ”Talk English”-frivillige, og de kan deltage i forskellige 
arrangementer (sociale arrangementer eller filmklubber).

TIPs 
1. Sprogtilegnelse kan med fordel kombineres med 

andre færdigheder og aktiviteter, som f.eks. IT 
eller besøg hos lokale institutioner. Det giver et 
ekstra udbytte for dem, der skal lære sproget, og 
gør sproget levende, fordi det knyttes sammen 
med aktiviteter i ”det virkelige liv”, der er relevante 
for de pågældendes behov og interesser.

2. Der er stordriftsfordele: hvis en organisation har 
mange frivillige, kan den udvikle en løbende praksis 
i forhold til rekruttering og oplæring. De frivillige 
kan også indgå i et netværk med hinanden. Hvis 
organisationen er lille, kan man gå sammen med 
lignende organisationer om en fælles koordinering 
af de frivillige. 

3. Meld klart ud om, hvilke kvalifikationer I ønsker, 
og hvad tidsrammen er (f.eks. to timer om ugen), 
før de frivillige tilmelder sig, så forventningerne 
er klare, inden der investeres tid i rekruttering og 
oplæring.
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Formålet med Jobklubben er at hjælpe alle former for 
migranter med at søge efter job og kurser. De frivillige 
hjælper med at skrive ansøgninger og udforme cv’er. De 
forbereder ansøgere til jobsamtaler, og de informerer 
om det danske arbejdsmarked og om, hvordan man kan 
udbygge sit jobrelaterede netværk. De frivillige hjælper 
mere specifikt med:

•	 Jobansøgninger

•	 CV’er

•	 Vejledning i bruge Jobnet

•	 At øve jobsamtaler

•	 Vejledning i at vælge og tilmelde sig kurser

De frivillige er såvel unge studerende som folk, der er 
i arbejde, og pensionister. De frivillige har forskellig 
erhvervserfaring.

Alle migranter er velkomne, ikke kun kursister på Lærdansk 
Odense. De personer, vi hjælper, er typisk mellem 25 og 50 
år.

Deltagerne behøver ikke at have et bestemt sprogligt niveau 
for at deltage/få hjælp. De prøver at tale dansk, men hvis 
de ikke kan, må de gerne tale engelsk eller et andet sprog, 
som den frivillige kan forstå. Nogle gange kan deltagernes 
venner oversætte for dem.

Jobklubben blev startet af Lærdansk Odense efter 
anmodning fra Odense kommune, fordi der manglede 
vejledning og hjælp på engelsk og basalt dansk.

Projektets styrker
Formålet med Jobklubben er klart og i deltagernes interesse. 
De kommer frivilligt, fordi de har brug for det. Hjælpen er 
centreret om den enkeltes behov, og der er masser af tid til 
at hjælpe.

Deltagerne bruger deres nye sprog i en anden sammenhæng, 
og de får udvidet deres jobrelaterede ordforråd. De 
overvinder også deres usikkerhed og får mod på at kontakte 

fremmede på det nye sprog, og forhåbentlig vil det hjælpe 
dem ind på det danske arbejdsmarked eller i gang med en 
uddannelse.

Opstart
Den største udfordring ved at starte en Jobklub er at finde 
frivillige, der har de rette kvalifikationer og den rette viden til 
at vejlede om jobspørgsmål. De frivillige kan have forskellige 
kvalifikationer, men det er en god ide at have mindst et par 
frivillige med en baggrund i HR-arbejde, som socialrådgiver 
osv. De er så eksperter blandt de frivillige og kan spørges til 
råds, når der er behov for det.

Jobklubben kræver mere specialviden end mange andre 
frivillige opgaver, og de frivillige bør have hjælp af forskellige 
skabeloner og andet materiale. Hvis kommunen har en 
skabelon til cv’er, bør den også være tilgængelig sammen 
med en introduktion til, hvordan den skal bruges.

Et tæt samarbejde med kommunen vil forbedre kvaliteten 
af de råd, der gives, og sikre, at der gives den samme 
vejledning.

De Frivillige - støtte og koordination
De frivillige hjælper deltagerne ud fra deres egne erfaringer. 
De frivillige kan også oplære nye frivillige og få dem til at føle 
sig velkomne. I Jobklubben holder vi et møde fire gange om 
året, hvor vi snakker om arbejdet i Jobklubben og laver en 
halvårsplan, så vi alle altid ved, hvem der er tilstede hvornår. 
Skolens frivilligkoordinator er kontaktperson, hvis der er 
problemer, eller hvis en frivillig er syg.

Der er fem frivillige og en ansat involveret i Jobklubben. 
De frivillige hjælper deltagerne med jobansøgninger, 
cv’er osv., mens den ansatte koordinerer de frivilliges 
tidsplan, gruppemøderne og mailer til de frivillige med nye 
informationer.

Nye frivillige bliver hovedsagelig rekrutteret via 
Frivilligafdelingen i Dansk Flygtningehjælp, der tiltrækker 
mange frivillige på grund af sit navn og gode ry. De frivillige 

Jobklubben hjælper med alle aspekter af jobsøgning. Frivillige hjælper med jobansøgninger, cv’er 
og viden om arbejdsmarkedet. Alle deltagere er velkomne, og der er ikke krav om noget bestemt 

sprogligt niveau. Den største udfordring er at finde frivillige med de nødvendige kvalifikationer. Hvis 
det lykkes, er det nemt at overføre Jobklubben til andre sammenhænge.

jobklub
Frivillige hjælper med at søge

job og kurser 
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vælger mellem en lang række aktiviteter, og hvis de har den 
rette profil, bliver de gjort opmærksom på Jobklubben. 

Hvis de vælger den, får de en kort introduktion af 
frivilligkoordinatoren og en mere detaljeret introduktion 
af de andre frivillige. Alle frivillige har adgang til en online 
mappe med skabeloner, kontaktoplysninger osv.

TIPs 
1. Frivillige med HR- eller anden relevant baggrund 

øger kvaliteten af rådgivningen/hjælpen

2. Gør jævnligt reklame for jobklubben over for de 
relevante målgrupper, men sørg for, at de frivillige 
kan tage imod flere deltagere

3. Lav en online mappe med de relevante skabeloner, 
kontaktnumre, arbejdsplan osv., der gør det nemt 
for de frivillige at udføre et godt arbejde
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Akwaaba’s sprogtræning er åben for alle migranter, der gerne 
vil blive bedre til engelsk, uafhængigt af nationalitet eller 
immigrationsstatus. Især migranter uden opholdstilladelse 
eller migranter, der ikke har ret til offentlig støtte, er 
velkomne. Akwaaba er meget populær blandt frivillige, især 
antikapitalistiske og antiracistiske aktivister, fordi de tager 
så klart politisk stilling for lighed og menneskerettigheder. 
Akwaaba bygger også på et samarbejdende og ikke-
hierarkisk værdisæt, som tiltrækker såvel frivillige som 
deltagere. Deltagerne kan godt lide den holistiske støtte 
og aktiviteterne. De frivillige tager initiativ til sjov og lege 
for børn (og voksne), de koordinerer fællesspisninger (hvor 
alle medbringer en ret, hvis de kan), og de arrangerer mange 
forskellige former for undervisning og træning ud over 
sprogtræningen. De forskellige aktiviteter er nyttige, fordi 
deltagerne finder ud af, at der er mange andre ting end 
sproget, som de gerne vil lære og gøre.

Sprogtræningen foregår i små grupper på fem eller seks 
personer og er inddelt efter niveau. Der er også én-til-
én støtte til viderekomne eller nybegyndere. Man tager 
udgangspunkt i deltagerne, og der er ikke noget forud 
fastlagt pensum eller nogen test. Det skyldes dels, at 
deltagerne kan droppe ind, så der er ikke den nødvendige 
kontinuitet i forhold til test og faste læseplaner, dels at man 
gerne vil tage så meget hensyn til deltagerne i gruppen som 
muligt. For eksempel kan gruppen beslutte, at de gerne vil 
snakke om emnet ”bolig” næste gang, og den frivillige vil så 
forberede spørgsmål og relevant materiale, som gruppen 
kan læse (eller se / lytte til) sammen. 

Projektets styrker
Akwaaba positionerer sig selv i forhold til såvel deltagere 
som frivillige. Sprogtræningen skal supplere, ikke erstatte 
den formelle engelskundervisning. Akwaaba sørger bevidst 
for at have kontakt til sprogskoler i nærheden, så deltagerne 
kan få hjælp til at starte på egentlig sprogundervisning.

Akwaabas politiske holdning til solidaritet med og 
uddannelse for migranter betyder, at deltagerne føler sig 
værdsat og respekteret. De bliver motiveret af de frivilliges 
inkluderende væremåde og fælles værdier. 

Sprogtræningen fokuserer på meningsfyldt kommunikation 
og opbygning af selvtillid. Fordi der er fokus på autentisk, 
meningsfyldt kommunikation, kan de frivillige tilbyde støtte 
på en lang række andre punkter: “måske dukker der noget 
op i løbet af samtalen, det viser sig måske, at vedkommende 
ikke ved, at man kan få gratis recepter, og at vi kan hjælpe 
dem.”

Akwaaba kalder sig selv et ”socialt center for migranter”. Man mødes om søndagen 
på en skole i Hackney i London. Akwaaba har rødder i Londons aktivistmiljø, og det er 

en klart antiracistisk organisation, som med stolthed skriver på sin hjemmeside, at 
”ingen er illegal”. Det er frivillige, der står for mødestedet. Det er et sted, hvor man kan 

møde hinanden og slappe af, men der tilbydes også en række aktiviteter, herunder 
uformel engelsktræning og alfabetiseringsundervisning. Formålet er at tilbyde sociale 
aktiviteter for migranter og deres børn og gøre op med fordomme og diskrimination. 

Sprogtræningen har til formål at forbedre deltagernes sproglige færdigheder i et 
uformelt miljø.

Frivillige står for uformel sprogtræning i forbindelse 
med ugentlige sammenkomster for migranter
akWabaa

“Jeg elsker Akwaaba! Det er det 
bedste, mest alsidige, mest 
omsorgsfulde sociale center for 
migranter, flygtninge og asylansøgere 
i London. Kom og vær med!”  

Emilia Teglia,  
frivillig
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Opstart
De frivillige rekrutteres via mund til mund, hjemmesiden 
og de sociale medier. Akwaaba lægger ikke skjul på sine 
værdier, så det er især frivillige med de samme værdier, der 
engagerer sig. Først kommer de på besøg i socialcentret for 
at lære de andre frivillige at kende. Derefter bliver de bedt 
om at støtte bestemte aktivitetsgrupper afhængigt af deres 
kvalifikationer og af, hvor der er mest behov for dem. Det er 
en udfordring at finde frivillige, der kan deltage stabilt.

Hvis man skal starte en lignende aktivitet, er det vigtigste at 
samarbejde med en passende vært og have et godt forhold 
til lokalsamfundet, så folk kan høre om aktiviteterne og 
begynde at møde op. Gode forbindelser til studentergrupper 
og aktivistgrupper kan være med til at sikre en stabil gruppe 
af frivillige, der er enige i projektets værdier. 

Akwaaba blev bevidst oprettet som en frivillig organisation 
med en flad struktur, så der ikke blev skabt et skel mellem 
dem, der har ret til at arbejde i Storbritannien, og dem, der 
ikke har.

“Lønnede ansatte skaber et skel mellem dem, der kan 
varetage sådanne funktioner her i landet, og dem, der 
ikke har ret til at arbejde vi ønsker ikke at skabe den slags 
barrierer.”

Selvom projektet oprindeligt startede med fællesspisning, 
er der kommet andre aktiviteter til ud fra deltagernes 
interesser og behov. Lad jeres projekt udvikle sig på 
baggrund af ønsker fra den gruppe, I gerne vil nå.

Sprogtræningen er uformel og finder sted efter 
fællesspisningen. Den integreres så vidt muligt i de andre 
aktiviteter og samtaler i rummet. Folk opfordres til ikke 
bare at deltage i sprogtræningen og så gå lige efter – den 
skal støtte det overordnede formål om at skabe større 
fællesskab. 

Ligesom Xenia har Akwaaba adgang til lokaler hos en 
værtsinstitution, som er tilgængelig for målgruppen. Den 
model kan bruges i hvilken som helst kulturel sammenhæng, 
så længe der er en værtsorganisation, der kan og vil lægge 
lokaler til. Aktiviteterne kan være forskellige i forskellige 
sammenhænge.

De Frivillige - støtte og koordination
Der er ikke nogen ansatte hos Akwaaba. Det er frivillige, der 
står for det hele. Der deltager omkring ti til tyve frivillige 
hver uge, og der er flere i netværket (omkring 50). Nogle 
arbejder én-til-én med deltagerne, og nogle (de, der har 
undervisningserfaring) står for grupperne. Andre frivillige 
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engagerer sig i sociale aktiviteter og rådgivning, f.eks. om 
boliglovgivning og ret til sociale ydelser.

I sprogtræningen er der ikke nogen ”undervisere”, kun 
frivillige. Der er mindst tre engelskgrupper hver søndag plus 
adskillige én-til-én møder. Der er normalt fire til fem frivillige 
til hver engelsktræning, hvilket letter presset på den enkelte 
frivillige, så de ikke skal stå med det alene. Der er nogle gange 
lige så mange frivillige som deltagere, og sprogtilegnelsen 
foregår typisk gennem små gruppesamtaler, hvor de 
frivillige kun kommer med begrænset sprogligt input.

Akwaaba gør det klart, at formålet ikke er at erstatte et 
formelt undervisningstilbud. Derfor forventes de frivillige 
heller ikke at have undervisningskvalifikationer. Akwaaba 
har faktisk opdaget, at de bedste frivillige ikke nødvendigvis 
er de bedst kvalificerede, men er dem, der føler sig mest i 
overensstemmelse med projektets overordnede mål og 
værdier. Der forlanges derfor ikke bestemte kvalifikationer 
af de frivillige. De frivillige udvælges i stedet ud fra deres 
engagement i migrantrettigheder og vilje til at forpligte sig 
for et år eller mere.

De frivillige kommunikerer med hinanden før og efter 
aktiviteterne og på planlægningsmøder. De støtter 
hinanden i planlægning og afvikling af aktiviteterne og 
udveksler erfaringer. De opfordres til at blive aktive i 
organisationens bestyrelse for at få indflydelse, være med 
til at drive Akwaaba som frivillig organisation og for at øge 
deres engagement. 

Med hensyn til oplæring samarbejder Akwaaba med 
en række sociale organisationer, der arbejder med 
boligrettigheder, migrantrettigheder osv. Eksterne partnere 
holder workshops i socialcentret, som kan være af interesse 

for såvel frivillige som deltagere, eftersom de frivillige kan 
have samme behov som deltagerne. De frivillige hjælper 
deltagerne med at forstå workshoppen og med at stille 
spørgsmål. De frivillige opfordres også til at deltage i gratis 
kurser og faglig udvikling inden for sprogtilegnelse hos 
relevante eksterne organisationer.

En ulempe ved Akwaabas model kan være kvaliteten af 
indholdet i sprogtræningen. De frivillige får ikke så meget 
støtte eller oplæring, så et vellykket resultat afhænger i 
vid udstrækning af de frivilliges egne erfaringer. Det er dog 
en fordel med små grupper, så den frivilliges opgave er 
nemmere.

TIPs
1. Netværk styrker og giver mulighed for at 

udveksle ressourcer: samarbejd med lignende 
organisationer om oplæring og kurser, om 
henvisning af frivillige og deltagere og om at finde 
lokaler til aktiviteterne

2. Med hensyn til rekruttering af frivillige, så 
kommuniker klart om, hvem I er, og hvad I tror på, 
på jeres hjemmeside og andre materialer. Akwaaba 
har stærke holdninger og prioriterer engagement 
i projektet højere end kvalifikationer. Det betyder, 
at det ikke er noget for alle, men organisationen 
tiltrækker mange engagerede frivillige med de 
samme værdier.

3. Når frivillige skal stå for en aktivitet, er det bedst 
med små grupper.
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Sprogskoler, der underviser i nederlandsk for udlændinge, 
er private institutioner. Migranter skal følge et 
integrationsforløb, herunder et sprogkursus, når de 
kommer til landet. Anerkendte flygtninge skal ikke betale 
kursusafgift. Andre migranter kan få et lån, som de skal 
betale tilbage til staten. ”Het begint met taal” arbejder 
for frivilligorganisationer, som tilbyder sprogstøtte på en 
uformel måde. De tilbyder:

•	 Ti til tolv kurser om året for sprogkoordinatorer

•	 Lærebøger, som er udviklet i samarbejde med 
Amsterdam Universitet, til sprogkoordinatorer med 
praktiske ideer til, hvordan man starter en samtale, 
specifikt ordforråd til specifikke situationer mm.

•	 Sprogcafé, coaching af grupper

•	 Onlineøvelser

•	 Værktøjer til sprogmentorordninger (online værktøj til at 
registrere og matche frivillige og migranter)

•	 Webinarer (8 gange om året)

•	 ”Kom i gang som mentor”-program (tyve uger)

•	 Lokale kurser for koordinatorer

•	 Coaching

Hvordan fungerer det?

Frivilligorganisationerne betaler et medlemsbidrag til ”Het 
begint met taal” afhængigt af, hvor mange ansatte de har, 
som beskæftiger sig med sprogtræning. Til gengæld får de 
enten en basispakke, eller hvis de betaler mere, en udvidet 
pakke med forskellige ydelser. Sprogkoordinatorer (frivillige 

eller ansatte) følger cirka fyrre sprogmentorer (frivillige), 
primært på én-til-én basis. For eksempel har en sprogmentor 
en ugentlig aftale med én migrant, og de har en samtale på 
nederlandsk. Sprogmentoren har adgang til lærebøger og 
støtte fra sprogkoordinatoren. ”Het begint met taal” har 
primært kontakt med organisationernes sprogkoordinatorer 
og i mindre grad med sprogmentorerne. De stoler på, at 
sprogkoordinatoren videreformidler de materialer, der er 
udviklet af Nederlandsk for udlændinge på Amsterdam 
Universitet. Der er fokus på hverdagssprog i de pågældende 
materialer. Der er emner som ”sundhedssprog” (hospital, 
lægebesøg, sprog om sygdom) eller ideer til udflugter. 
Hovedformålet for ”Het begint met taal” er, at de frivillige 
skal være klædt godt på til opgaven. Der tilbydes også kurser 
i frivilligorganisationerne, som koster ca. 500 euro. Emnerne 
kan for eksempel være, hvordan man giver feedback, 
hvordan man sætter grænser eller kulturelle forskelle. 
Sprogtræningen supplerer den formelle sprogundervisning, 
den er skræddersyet og normalt begrænset til ét år. 
Undervisningen er den teoretiske ramme, mens sproget 
trænes i praksis takket være sprogmentorerne. Gennem 
medlemskabet får organisationerne også lejlighed til at 
deltage i regionale møder, hvor de kan høre mere om 
integrationslovgivningen, rekruttering af frivillige mm.

Projektets styrker
I en hollandsk uddannelsessammenhæng, hvor alle 
sprogkurser for voksne er private, og hvor de frivilliges 
arbejde er velorganiseret, er projektet ”Het begint met 
taal” nyttigt og nødvendigt. Projektet dækker hele landet, 
takket være et bredt netværk af tilknyttede organisationer. 
Det betyder, at de kan yde den samme sproglige støtte, 

“Het begint met taal” er en national platform for nederlandsk sprogtræning med base i 
Utrecht, som dækker hele Holland. I øjeblikket betaler 165 organisationer for at modtage 
organisationens ydelser. Medlemmerne er biblioteker, flygtningeorganisationer, små og 

store lokale sociale organisationer. Der er fem ansatte, der er finansieret på projektbasis, 
f.eks. med midler fra undervisningsministeriet og finansielle institutioner og. ”Het 

begint met taal” har forskellige tilbud til medlemmerne, såsom kurser (Nederlandsk i 
sundhedssektoren, Feedback, Første undervisningsgang), coaching og e-learning, og de 

yder alle former for sproglig støtte for at sikre, at de frivillige er klædt godt på til opgaven. 
Takket være dem er 16.069 sprogfrivillige hver uge i kontakt med 31.991 migranter. 

Het begint 
met taal 

Alting begynder med kendskab til sproget 
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så kvaliteten sikres. Projektet hjælper sprogkoordinatorer 
med at organisere, følge og støtte de frivillige. Takket være 
”Het begint met taal” kan de dele den eksisterende viden og 
erfaring, og de føler sig aldrig alene. En af dem siger: ”Takket 
være ”Het begint met taal” udveksler jeg oplysninger med 
andre sprogkoordinatorer. Jeg har startet en sprogcafé, og 
de frivillige er virkelig begejstrede”. ”Het begint met taal” 
ønsker også at henvende til specifikke grupper såsom unge 
nyankomne, med særlige programmer. ”Het begint met taal” 
samarbejder med professionelle coaches, som er villige til at 
bruge tid på at dele deres erfaringer med sprogmentorerne. 
En professionel coach kan ved hjælp af forskellige opgaver 
skabe forståelse for, hvad der fungerer godt, og hvor der 
er faldgruber. Sådanne forløb varer to til tre måneder og er 
gratis, men bruges ikke nok.

Opstart
”Het begint met taal” er et meget specifikt projekt, men 
det er absolut muligt at starte en platform, der skal støtte 
sprogmentorer på nationalt plan. Udgifterne finansieres 
af forskellige former for støtte. ”Het begint met taal” er 
projektbaseret. Det er meget vigtigt med et godt samarbejde 
med et universitet eller en sprogskole med henblik på at 
udvikle materialer. Behovet vil være forskelligt fra land til 
land. Måske findes der allerede materialer, og i ét land kan 
behovet for coaching være større, mens det i et andet land kan 
være vigtigere, at platformen er landsdækkende og tilbyder 
et sted, hvor man kan udveksle erfaringer, tips og ideer. 
Hvis der allerede findes en national frivilligorganisation, vil 
det give mening at sætte sig sammen og finde ud af, hvilke 
behov deres sprogmentorer har ”i marken”. Eventuelle 
materialer, såsom lærebøger eller e-lærings platforme, kan 
så udvikles på baggrund af en sådan behovsanalyse. Det er 

også en god ide at finde sprogambassadører – nyankomne, 
som giver sprogtilegnelsen et ansigt. Nogle værktøjer 
virker bedre end andre. Kurser i organisationerne, som 
tidligere var gratis, er for eksempel blevet mindre populære, 
efter at organisationerne skal betale for dem. For små 
organisationer kan betalingen være ret høj (fra 250 euro om 
året for en lille organisation uden ansatte)

De Frivillige - støtte og koordination
”Het begint met taal” har hovedsagelig kontakt med 
sprogkoordinatorerne, ikke med de frivillige. I nogle 
organisationer er koordinatorerne også frivillige, i andre 
er de ansat. Sprogkoordinatoren har en indledende 
samtale med den frivillige og matcher vedkommende 
med en deltager. Sprogkoordinatorerne rekrutteres af den 
frivilliges organisation. De får regelmæssig feedback om 
koordinatorernes behov på de regionale møder, så tilbuddet 
om webinarer og kurser kan tilpasses. 

TIPs 
1. God kommunikation mellem de tilknyttede 

organisationer og platformen sikrer, at 
sprogkoordinatorernes behov bliver dækket.

2. Samarbejde med sprogskoler og universiteter 
er altafgørende af hensyn til det sproglige og 
pædagogiske input.

3. Tjek eksisterende netværk af frivilligorganisationer 
og kortlæg deres behov.



volunteersinlanguagelearning.eu

63

Inddragelsen af frivillige i undervisningen begyndte med, 
at frivillige hjalp med træning af kursisterne til modultest. 
Det udviklede sig imidlertid hurtigt til, at de frivillige blev 
inddraget på mange forskellige måder, primært i forbindelse 
med mundtlig træning. Ved udgangen af 2018 var der knap 
20 frivillige i undervisningen, og op mod 500 kursister har 
mødt frivillige i undervisningen i andet halvår 2018.

Et eksempel på en øvelse for kursister med begrænset eller 
ingen skolebaggrund:

Emner: Præsentation, min familie, min bolig, min hverdag, 
min praktik/mit job, min fritid, mit liv i mit hjemland, 
individuelle livshistorier

 – Dag 1, 1. lektion: 
Kursisterne formulerer mundtlige spørgsmål; der 
fokuseres på læsning og udtale. Kursister og underviser 
deltager.

 – Dag 1, 2. lektion: 
Dialog i klassen mellem den frivillige og kursisterne. 
Underviseren observerer.

 – Dag 1, 3. lektion: 
Individuel samtale mellem én kursist ad gangen og den 
frivillige.

 – Dag 2: 
Opfølgning fra den foregående dag. Hvad hørte og 
forstod kursisterne? Hvad hørte og så underviseren? 
Hvad skal underviseren tage højde for næste gang?

Der er en række direkte fordele for kursisterne ved at 
inddrage frivillige i undervisningen: 

•	 Mulighed for at øve autentiske hverdagsdialoger i et trygt 

læringsmiljø

•	 Større indblik i, hvordan folk i lokalområdet lever og 
tænker

•	 Større interesse for at snakke dansk og kommunikere 
med dansktalende

•	 Udvikling af kursistens identitet og selvtillid, når de 
mestrer talesproget

For underviseren giver inddragelsen af frivillige mulighed 
for at observere kursisternes sprog og adfærd og bruge 
observationerne i sin fremtidige undervisning.

Projektets styrker
Der er også en række andre, mere indirekte fordele for 
kursisterne, når der inddrages frivillige i undervisningen, for 
eksempel: 

•	 Kursisterne bliver opmærksomme på forskellene mellem 
deres egen og den danske/den lokale kultur 

•	 Motivationen til at lære dansk øges, fordi det forbindes 
med deltagelse i samfundet og aktivt medborgerskab

•	 Uligheden mellem kursisten og den frivillige mindskes, 
fordi den frivillige hjælper kursisten med at mestre det 
danske sprog

Kursisterne kan bedst selv fortælle det:

•	 “Det er vigtigt at høre forskellige dialekter, forskellig 
sprogbrug, taletempo og udtale.”

•	 ”Jeg får øvelse i at snakke, for jeg taler ikke dansk uden 
for sprogskolen”.

På Lærdansk Odense udvikler kursisterne deres kommunikative færdigheder gennem 
autentiske dialoger med frivillige som led i sprogundervisningen. Underviserne har delt 

eksempler på god praksis, som er samlet i et internt katalog med øvelser og metoder til at 
inddrage frivillige. Samlingen er kvalitetssikret for at øge læringsudbyttet og opretholde 

faggrænserne. Det er frivilligt for såvel underviser som frivillig at deltage, og samarbejdet 
følges nøje af skolens frivilligkoordinator. 

Autentisk dialog og kulturel udveksling med 
frivillige i sprogundervisnigen

friVillig i 
unDerVisningen
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•	 ”Jeg kan tale på en mere fri og afslappet måde, end når 
jeg taler med danskere uden for sprogskolen.”

•	 ”Jeg får mere selvtillid til at tale dansk i min hverdag.”

Kursister på Lærdansk Odense

Opstart
Omfanget af inddragelsen af frivillige i undervisningen 
kan tilpasses antallet af frivillige, undervisernes ønsker og 
hvor meget tid der er til koordination. Når alle tre forhold er 
på plads, kan der laves et match, og samarbejdet mellem 
frivillig og underviser kan begynde. Et godt forhold/en 
god forståelse mellem underviseren og den frivillige er 
afgørende for, at samarbejdet lykkes. Den frivillige skal 
vide og acceptere, at underviseren er fagpersonen, der 
opstiller rammerne for den frivilliges bidrag/”arbejde” i 
klasselokalet. Omvendt skal underviseren altid opstille 
rammerne for den frivillige og vejlede vedkommende. 
Endelig skal rollefordelingen være klar for kursisterne, især 
skal det gøres klart, at den frivillige ikke er en erstatning for 
underviseren.

En faldgrube er et dårligt match mellem frivillig og 
underviser, enten hvor deres personligheder ikke passer 
sammen, eller den frivillige ikke kan finde tid i sit skema. En 
frivilligkoordinator kan så lave et nyt match med en anden 
underviser, som ”passer” bedre.

De Frivillige - støtte og koordination
Der er tre led i indslusningen af frivillige i undervisningen. 
Først rekrutteres den frivillige og introduceres til sin rolle 
af Frivilligafdelingen i Dansk Flygtningehjælp. Dernæst får 
den frivillige en grundigere indføring af Lærdansk Odenses 
frivilligkoordinator. Endelig matches den frivillige med en 
underviser, som giver den sidste introduktion.

Underviseren evaluerer regelmæssigt med både den 
frivillige og kursisterne.

TIPs 
1. En frivilligkoordinator fra undervisergruppen 

kender både de frivillige og underviserne. 
Vedkommende vil kunne sørge for et godt match i 
kraft af sit førstehåndskendskab til de involverede.

2. Sørg for, at både frivillige, undervisere og 
kursister ved, at den frivillige er der for at støtte 
underviseren, og at det er underviseren, der styrer 
undervisningen. En klar rollefordeling er til fordel 
for alle.

3. Frivillige i undervisningen egner sig bedst til at 
træne mundtlige færdigheder og autentisk dialog.
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oPlæringsProgram 
for 

integrationsguiDer
Alt-i-ét: social, juridisk, kulturel og  

sproglig støtte til flygtninge

For fire år siden indledte IBIS e.V. et partnerskab med 
Flüchtlingshilfe Oldenburg om oplæring af såkaldte 
Integrationslotsen (guider).

Guiderne inviterer nyankomne flygtninge (enkeltpersoner 
eller familier) til at mødes regelmæssigt og hjælper dem 
med at navigere i deres nye tilværelse. Guiderne arbejder 
for det meste én-til-én med flygtningene og hjælper dem 
til at deltage i kulturelle og sociale aktiviteter, ligesom de 
hjælper på arbejdspladsen og med sproglige problemer. De 
kan f.eks. følge dem til lægen, til de lokale myndigheder og 
til møder med daginstitutioner og skole. Det giver anledning 
til gensidig læring og forståelse.

Det grundlæggende kursus, som de frivillige tager for at blive 
guider, varer 50 timer. Det omfatter nødvendig information 
om området, samt sociale og kommunikative kompetencer. 
Emnerne er:

•	 Flugtårsager

•	 Konflikter

•	 Asyllovgivning

•	 Det sociale sikringssystem

•	 Tværkulturel kommunikation og forståelse

•	 Grundlæggende kendskab til arabiske, yazidiske og andre 
kulturer

Erfarne guider, offentligt ansatte og fagfolk fra 
flygtningeorganisationer giver yderligere vejledning og 
støtte.

Kurset afholdes to gange om året. Der er 14 til 18 deltagere 
på hvert kursus. Guiderne forpligter sig efterfølgende til 

frivilligt at følge flygtninge 2 til 3 timer om ugen (ca. 100 
timer om året) i cirka 2 år.

De frivillige findes gennem opslag på Facebook, i den lokale 
avis, den lokale radiostation, IBIS’ nyhedsbrev eller via 
uddannelsesinstitutioners platforme.

Kurserne finansieres af delstaten Niedersachsen. Det er 
gratis at deltage for såvel frivillige som flygtninge.

Integrationslotsen-programmet, som IBIS E.V. i Oldenburg står for, er et oplærings- og 
støtteprogram, hvor frivillige guider får en grundig oplæring, så de kan støtte flygtninge 
i det område, hvor de bor.  I 2019 blev sprogtilegnelse en del af programmet, hvilket Ibis 

ser som en gevinst for såvel frivillige som flygtninge.

“Nogle gange tager jeg med moren til 
et møde på jobcentret, tager med 
hende til forældremøde på skolen eller 
til lægen. Hvis ikke hun har nogen 
aftaler, lærer vi tysk, spiller spil eller 
går en tur i parken og spiser en is eller 
ser på kvarteret […] Jeg vil kort sagt 
anbefale alle interesserede at blive 
integrationsguider. Vær åben for nye 
situationer og oplevelser.”  
 
Anke A. 
Integrationsguide
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Sprogstøtte
Fra 2019 har sprogstøtte været en eksplicit del af kurset. 
Der er to 6-timers forløb om følgende:

•	 Hvad er målene, forventningerne og mulighederne, men 
også begrænsningerne for sproglig støtte?

•	 Hvad er de frivilliges rolle? Hvad er undervisernes 
opgaver? Hvordan kan man skabe en vellykket 
kommunikation? Hvordan kan begge parter møde 
hinanden med respekt og ligeværdighed?

•	 Hvilke problemer kan der opstå, og hvilke kompetencer 
er nødvendige for at håndtere dem? – f.eks. empati, 
forståelse, tålmodighed, kreativitet, evne til at 
samarbejde og arbejde i et team.

•	 Forskellige aspekter af sprogindlæring (tale, læse, skrive, 
grammatik) præsenteres og bringes i anvendelse

•	 En generel introduktion til fremmedsprog, som f.eks. 
arabisk, kurdisk, tigrina osv.

•	 Niveauerne i CEFR (den fælles europæiske 
referenceramme for sprog) forklares, og der gives et 
overblik over forskellige undervisningsmaterialer og –
bøger.

De frivillige kan arbejde på to måder. Dels kan den frivillige 
ledsage flygtningen til vedkommendes almindelige 
tyskundervisning. Dels kan de frivillige skabe yderligere 
muligheder for at tale og opleve det tyske sprog, for 
eksempel ved at stå for en form for café eller mødested. Det 
kan så igen føre til andre aktiviteter som f.eks. ture.

Projektets styrke
Programmet giver de frivillige kvalifikationer til at arbejde 
med flygtninge. De får en overordnet viden om juridiske 
spørgsmål, flygtninge og metoder til at støtte sprogligt. 
De lærer at reflektere over deres egen baggrund og mulige 
fordomme i forhold til flygtninge. De stifter bekendtskab 
med relevante lokale myndigheder og offentlige institutioner 
og ansatte, samt får indblik i, hvad de laver.

Kurset relaterer sig til hverdagslivet, og der undervises i 
mange vigtige aspekter ved frivilligt arbejde.

Kursusdeltagerne lærer hinanden at kende, og sættes 
sammen to og to. På den måde kan de støtte hinanden, 
når kurset er færdigt. Ved kursusstart er mange deltagere 
meget usikre – de vil gerne hjælpe, men de ved ikke, hvordan 
de kan gøre det. Kurset er en god start for dem. Det giver 
dem selvtillid til at møde flygtningene og hjælpe dem med 
at håndtere deres situation, problemer og behov. På den 
måde forebygger og undgår man nogle af forhindringerne 

for det frivillige arbejde – de frivillige er klædt godt på til 
deres opgave.

Opstart
For at opbygge og koordinere projektet samt f.eks. få en 
uddannet underviser til at støtte en sprogcafé er der brug 
for økonomiske ressourcer. I Tyskland søger man midler hos 
forbundsstaten. Andre steder kan finansieringen komme 
fra f.eks. fonde. Når først projektet er i gang, og der kan 
fremvises resultater, kan det være nemmere at få midler til 
finansiering. 

Hvad angår rekruttering af frivillige, kan det ske via 
aviser, sociale medier, nyhedsbreve, hjemmesider, 
universitetshjemmesider og lokale radio- og tv-stationer. 
Senere vil der komme flere frivillige, fordi de har hørt om 
projektet. Hvis man vil starte et sprogprojekt – hvad enten 
det er i eller uden for undervisningen – er det nødvendigt at 
holde et møde med frivillige, undervisere og koordinator for 
at blive enige om rammer, retningslinjer og indhold og for at 
høre, hvad de frivillige ønsker og forventer.
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De frivillige – støtte og koordination
Det er vigtigt, at de frivilliges ønsker, behov og spørgsmål 
i løbet af kurset bliver hørt, respekteret og taget alvorligt. 
Efter oplæringen er der brug for en frivilligkoordinator, der 
kan være i kontakt med de frivillige for at kunne formidle 
og rådgive. Hvad angår den del af kurset, der handler om 
sprogtilegnelse, er der sprogundervisere, som giver de 
frivillige input om undervisningsmetoder og besvarer deres 
spørgsmål. Hvis det er muligt, er det en god ide at holde 
regelmæssige møder for undervisere og frivillige, så de kan 
udveksle ideer og erfaringer, og der kan være en løbende 
opkvalificering med hensyn til undervisningsmetoder og 
idéer til sprogtilegnelse. 

TIPs
1. Det vigtigste aspekt i oplæringen af guiderne er at 

give de frivillige en god forståelse for flygtningenes 
situation.

2. Inddrag sprogtilegnelse i oplæringen sammen 
med sociale, juridiske og kulturelle emner.

3. Underviserne og koordinatoren skal være 
vedholdende og stabile partnere og vejledere for 
de frivillige gennem hele programmet.



Appendiks
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Jeres organisation har sandsynligvis sin egen politik på området – og hvis ikke, anbefaler vi, at man laver én, før man 
begynder at arbejde med frivillige. De frivillige kan læse og underskrive dokumentet i forbindelse med deres introduktion 
til det frivillige arbejde. Frivillige kan hjælpe med at tage vare på de mennesker, I arbejder med, ved at lægge mærke til ting, 
som personalet måske har overset. Det er også vigtigt, at de ved, hvad de skal være opmærksomme på, og hvilket ansvar 
de påtager sig, når de arbejder frivilligt hos jer.

[Indsæt organisationens navn her]

Politik for beskyttelse af børn og udsatte voksne

Note: Politikken skal revideres én gang årligt. 

Indhold:
Udsatte voksne

Beskyttelse af børn

Læst og underskrevet

Introduktion
[Organisationens navn] forpligter sig til at skabe et miljø, hvor børn, unge og udsatte voksne kan lære, udvikle sig og udtrykke 
sig i et trygt, forstående og anerkendende miljø. Vores mål er at sikre velfærden for alle børn og unge, der deltager i vores 
aktiviteter, og for udsatte voksne, som vi arbejder med.

udsatte voksne
En “udsat voksen” er en person, der har brug for hjælp, fordi vedkommende har behov for omsorg og støtte. De er 
måske ikke i stand til at forhindre andre i at skade eller udnytte dem. Der er tale om overgreb, når nogen skader én eller 
behandler én dårligt. Overgreb kan finde sted én gang eller fortsætte i månedsvis eller årevis. Det kan være utilsigtet eller 
overlagt. Overgreb kan antage mange former, selvom der ikke er fysiske skader, kan der godt have fundet et overgreb sted. 
Omsorgssvigt er når nogen, der skulle tage sig af dig, ikke har gjort det ordentligt. Selvforsømmelse er når man forsømmer 
sit eget helbred, sin hygiejne og sine omgivelser og har brug for støtte.

Hvilke former antager overgreb og svigt?  
Vold i hjemmet – herunder alle former for overgreb mellem familiemedlemmer og partnere

Diskrimination – chikane eller verbale angreb på grund af race, køn, alder, handicap, seksualitet, religion eller kønsidentitet.

Økonomiske overgreb – herunder tyveri, bedrageri eller økonomisk tvang

Institutionelle overgreb – herunder svigt og mangelfuld omsorg på en institution eller i forbindelse med hjemmepleje

beskYttelsesPolitik
Nedenstående dokument er et eksempel på, hvordan man kan udforme en politik for 

beskyttelse af børn og udsatte voksne. Den juridiske sammenhæng og de juridiske 
begreber vil skulle tilpasses forskellige nationale kontekster.
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Psykiske overgreb – herunder følelsesmæssige overgreb, trusler om skader, forsøg på kontrol, tvang, verbale overgreb og 
mobning.

Moderne slaveri – herunder tvangsarbejde og menneskehandel.

Svigt – manglende indgriben eller negligering af medicinske, følelsesmæssige eller fysiske plejebehov.

Fysiske overgreb – herunder slag, skub, unødvendig fastholdelse eller misbrug af medicinering.

Seksuelle over greb – herunder upassende berøringer, blottelse, voldtægt, chikane eller en hvilken som helst seksuel 
handling, som den voksne ikke har givet samtykke til.

Hvor kan overgreb finde sted?
Overgreb og svigt kan foregå alle steder. Overgreb kan ske i hjemmet, på arbejdspladsen, på hospitalet, på et plejehjem eller 
alle andre steder i samfundet.

Den rette hjælp på den rette måde:
[Organisationens navn] er klar over, at ikke alle ønsker samme form for hjælp og støtte. Vi tilstræber, at vores hjælp er 
fleksibel ud fra følgende seks principper:

•	 Selvstændiggørelse – at støtte og opmuntre folk til at træffe deres egne beslutninger

•	 Forebyggelse – at støtte folk i at handle, før der er sket nogen skade

•	 Respekt – vi vil kun gøre, hvad der er nødvendigt for at sørge for folks sikkerhed

•	 Beskyttelse – når folk har brug for hjælp, vil vi gøre vores bedste for at støtte dem

•	 Samarbejde – vi samarbejder med de lokale myndigheder om at finde de bedste måder at skabe sikkerhed på

•	 Forklaring – vi vil forklare tydeligt og direkte, hvad vi gør og hvorfor

[Indsæt organisationens navn her]’s ansvarlige for at sikre udsatte voksne er [indsæt navnet her], som kan kontaktes via 
email [indsæt email adresse her] eller telefon [indsæt telefonnummer her].

Hvad siger loven?
NB: Gælder britisk lovgivning

Ifølge loven skal [indsæt organisationens navn]:

•	 Følge op på bekymringer vedrørende voksne, der har behov for støtte, og som kan være i risiko for at blive udsat for 
overgreb og svigt, og træffe foranstaltninger til at beskytte dem

•	 Sørge for en advokat til personer, der har brug for ekstra hjælp i forbindelse med en efterforskning eller undersøgelse 

•	 Samarbejde med andre involverede parter for at beskytte en voksen, der har behov for omsorg eller støtte, og som er 
udsat for eller i risiko for overgreb og svigt

•	 Have en ansvarlig for beskyttelse af udsatte voksne 

Hvordan genkender man overgreb:
Nedenstående faktorer optræder ofte i sager med overgreb og/eller svigt. De er ikke i sig selv bevis på, at der har fundet 
overgreb sted, men skal betragtes som mulige tegn på, at der kan være sket betydelig skade. De skal vurderes omhyggeligt 
og diskuteres med den ansvarlige i organisationen, og det kan være nødvendigt at rådføre sig med eller henvise til de lokale 
sociale myndigheder. Det er ikke de ansatte eller de frivillige i [indsæt organisationens navn]s ansvar at afgøre, om der 
foregår overgreb på en udsat voksen, men det er deres ansvar at handle, hvis der er grund til bekymring.



volunteersinlanguagelearning.eu

71

Tegn på, at udsatte voksne kan være udsat for overgreb: 

1. Personen virker bange for forældre/kammerater/voksne

2. Personen har uforklarlige eller mistænkelige skader, såsom blå mærker, sår eller forbrændinger, især hvis de sidder på 
steder af kroppen, hvor man normalt ikke får den slags skader

3. Personen har en skade, som forklares på en selvmodsigende måde

4. Personen ændrer opførsel uden grund

5. Personen udviser upassende seksuel opmærksomhed

6. Personen udviser seksuel grænseoverskridende adfærd

7. Personen udviser en usædvanlig mistillid til voksne, især voksne som vedkommende kunne forventes at have tæt 
forhold til

8. Personen kan have svært ved at få venner

9. Personen forhindres i at omgås andre voksne/unge

10. Personen ændrer spisevaner, begynder f.eks. at overspise eller mister appetitten

11. Personen oplever uforklarligt vægttab

12. Personen fremstår stadig mere beskidt eller uredt

Man skal ikke gå ud fra, at andre vil gøre noget. Man har pligt til at gøre det nødvendige. Det er meget stressende at opdage 
og håndtere overgreb, så den der anmelder bekymringen skal ikke stå alene med det.

Hvad skal man gøre ved mistanke om overgreb?
Hvis nogen i vores undervisning eller organisation spontant taler om oplevelser, der giver anledning til bekymring, skal du:

1. Forklare vedkommende, at hvis han eller hun fortæller noget, der får dig til at tro, at vedkommende er udsat for 
overgreb, kan du ikke holde det fortroligt.

2. Lytte til personen uden at spørge. Vær opmærksom på dine egne reaktioner. Hvis du udtrykker misbilligelse eller 
ubehag, kan det få personen til at undlade at fortælle videre.

3. Lad være med at forhindre personen i at genkalde sig begivenheder. Notér hvad der bliver sagt, i hvilken sammenhæng, 
sted, tidspunkt og hvem der var til stede (udfyld en journal – se sidst i dette dokument).

4. Informér med det samme organisationens ansvarlige eller hvis vedkommende ikke er til stede, en anden overordnet 
ansat. Hvis du er usikker på, hvad du skal gøre, kan du henvende dig til politiet.

5. Organisationens ansvarlige vil hurtigst muligt kontakte de relevante myndigheder.

Påstande om overgreb bliver behandlet på samme made, uanset om de vedrører en person i eller uden for [indsæt 
organisationens navn]. Oplysningerne skal gives videre til den ansvarlige ([indsæt navn på den ansatte]) og håndteres på 
samme måde.

Yderligere foranstaltninger
Der vil blive iværksat følgende ekstra foranstaltninger med henblik på at beskytte udsatte voksne i denne organisation:

•	 Vi vil sikre, at alle ansatte og frivillige rekrutteres på en sådan måde, at udsatte voksne beskyttes, og at der som led i 
rekrutteringsprocessen indhentes straffeattester. 

•	 Alle ansatte og frivillige får en kopi af beskyttelsespolitikken og den indgår i oplæring og indslusning i organisationen.

•	 Vi vil samarbejde med vores værtsorganisationer (især skoler) for at kende og tilslutte os deres politik og procedurer på 
området.
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beskyttelse af børn
Ifølge lovgivningen er det altafgørende at sikre børns velfærd, og alle der beskæftiger dig med omsorg for børn har ansvar 
for at sikre deres tarv. Vi må heller ikke misbruge den tillid, som bliver vist os af dem, der lader os tage sig af deres børn.

Det er derfor nødvendigt, at alle involverede har en forståelse for, hvad det drejer sig om. Det er også vigtigt, at der er 
etableret en række procedurer, som er forståelige og lette at gennemføre for alle, der har med børn og unge at gøre.

[Indsæt organisationens navn]’s ansvarlige for beskyttelse af børn er [indsæt navn] og kan kontaktes på email [indsæt 
email her] eller telefon [indsæt telefonnummer her].

Hvad er overgreb?
Overgreb mod børn eller sårbare voksne, som f.eks. personer med psykiske problemer, er et vanskeligt område med store 
udfordringer for alle, der er beskæftiget med at yde omsorg. Det er ikke altid let at få øje på overgreb, men de kan generelt 
inddeles i fire kategorier:

1. Fysiske overgreb – når voksne forøver fysisk skade på børn eller udsatte voksne. Slag, rysteture, klem, forbrændinger 
og bid er forskellige former for fysiske overgreb. At give alkohol til børn eller medicin eller giftstoffer samt forsøg på 
kvælning eller drukning er også fysiske overgreb.

2. Omsorgssvigt – en voksen opfylder måske ikke et barn eller en sårbar voksens basale behov, som mad, varmt tøj eller 
lægebehandling. Børn efterlades måske uden opsyn. Alle former for overgreb kan påvirke børn i alle aldre.

3. Følelsesmæssige overgreb – vedvarende mangel på kærlighed og omsorg skader børn følelsesmæssigt. Konstante råb, 
trusler eller hån kan gøre såvel børn som sårbare voksne nervøse og indesluttede.

4. Seksuelle overgreb – er når børn tilskyndes eller tvinges til at se på eller deltage i hvilken som helst form for seksuel 
aktivitet. Det kan være gennem unødvendig eller upassende fysisk kontakt, i form af kommentarer eller hentydninger 
eller ved at vise børn pornografisk materiale.

Hvordan genkender man overgreb?
•	 Uforklarlige eller mistænkelige skader, såsom blå mærker, sår eller forbrændinger, især hvis de sidder på steder af 

kroppen, hvor man normalt ikke får den slags skader

•	 Barnet beskriver noget der lyder som et overgreb, der involverer barnet selv

•	 En anden person (barn eller voksen) udtrykker bekymring for et barns velfærd

•	 Uforklarlige adfærdsændringer, som hvis barnet f.eks. bliver meget stille eller indesluttet eller har pludseligt 
vredesudbrud

•	 Upassende seksuel opmærksomhed

•	 Seksuel grænseoverskridende adfærd

•	 Mistillid til voksne, især voksne som barnet kunne forventes at have tæt forhold til

•	 Vanskeligheder ved at få venner

Hvis man lægger mærke til adfærdsændringer hos et barn, bekymrende mærker eller skader eller høre et barn/børn tale om 
noget, der giver anledning til bekymring, kommer hensynet til barnet i første række. 

Man skal ikke gå ud fra, at andre vil gøre noget. Som voksen har man pligt til at gøre det nødvendige. Det er meget stressende 
at opdage og håndtere overgreb mod børn, så den der anmelder bekymringen skal ikke stå alene med det.

Hvad skal man gøre ved mistanke om overgreb?
Hvis et barn spontant taler om oplevelser, der giver anledning til bekymring, skal du:

1. Forklare barnet, at hvis det fortæller noget, der får dig til at tro, at det er udsat for overgreb, kan du ikke holde det 
fortroligt.
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2. Lytte til barnet uden at spørge. Vær opmærksom på dine egne reaktioner. Hvis du udtrykker misbilligelse eller ubehag, 
kan det få barnet til at undlade at fortælle videre.

3. Lad være med at forhindre barnet i at genkalde sig begivenheder. Notér hvad der bliver sagt, i hvilken sammenhæng, 
sted, tidspunkt og hvem der var til stede (udfyld en journal, hvis du har én).

4. Informer med det samme organisationens ansvarlige eller hvis vedkommende ikke er til stede, en anden overordnet 
ansat. Hvis du er usikker på, hvad du skal gøre, kan du henvende dig til politiet.

5. Organisationens ansvarlige vil hurtigst muligt kontakte de relevante myndigheder.

Påstande om overgreb bliver behandlet på samme made, uanset om de vedrører en person i eller uden for [indsæt 
organisationens navn]. Oplysningerne skal gives videre til den ansvarlige ([indsæt navn på den ansatte]) og håndteres på 
samme måde. De sociale myndigheder vil følge samme procedure som i forbindelse med mistanke om overgreb i en familie.

Yderligere foranstaltninger
Der vil blive iværksat følgende ekstra foranstaltninger med henblik på at beskytte børn, unge og udsatte voksne i denne 
organisation:

•	 Vi vil sikre, at alle ansatte og frivillige rekrutteres på en sådan måde, at børn og unge beskyttes, og at der som led i 
rekrutteringsprocessen indhentes børne- og straffeattester. 

•	 Alle ansatte og frivillige får en kopi af beskyttelsespolitikken og den indgår i oplæring og indslusning i organisationen.

•	 Vi vil samarbejde med vores værtsorganisationer (især skoler) for at kende og tilslutte os deres politik og procedurer på 
området.

Beskyttelse af ansatte og frivillige
•	 Tro aldrig at “det sker ikke for mig”.

•	 Hvis du har mistanke om at en ung er ved at udvikle upassende følelser for dig, så snak om det med andre frivillige og 
ansatte og find ud af, hvordan du kan håndtere det konstruktivt.

•	 Hvis du udvikler uhensigtsmæssige følelser for en ung, så træk dig ud af situationen og drøft det med en fortrolig ven.

•	 Vær opmærksom på, at unge kan opdigte historier, der sætter dig i et dårligt lys. Tag ikke nogen chancer og lad være 
med at komme i en situation, der kan gøre sådanne historier troværdige.

•	 Rapportér og notér altid alle påstande, som børn kommer med. Lad være med at ignorere dem.

Adfærdsregler når man arbejder med unge
Målet med disse retningslinjer er at sikre tryghed og trivsel for alle unge og være med til at skabe et trygt, omsorgsfuldt 
miljø.

DU SKAL

•	 Altid arbejde i fuld offentlighed med børn

•	 Så vidt muligt undgå at være alene med børn. Undgå om muligt at tage børn med i bilen alene, medmindre der ikke er 
noget alternativ og barnets forældre har givet tilladelse til det

•	 Så vidt muligt lade forældrene tage ansvar for deres egne børn

•	 Foregå med et godt eksempel i din opførsel. Børn lærer af det, de ser andre gøre

•	 Altid udvise respekt for børn og unge og være opmærksom på deres følelser

•	 Tilskynde til god opførsel 

DU SKAL IKKE

•	 Indgå i vilde, fysiske eller seksuelt provokerende lege. Du skal heller ikke foretage nogen form for upassende berøringer 

•	 Bruge sarkasme eller diskrimination, direkte kritik eller unødvendig konkurrence og sammenligninger
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•	 Anvende fysisk straf

•	 Forhindre nogen i eller tvinge nogen til at spise eller drikke

•	 Ydmyge eller skræmme nogen

Whistleblowerordning og klager
Beskyldninger mod en ansat

[Organisationens navn] vil forvisse alle ansatte/frivillige om, at de fuldt ud vil støtte og beskytte den, der i god tro rapporterer, 
at han eller hun er bekymret for, om en kollega begår overgreb mod et barn eller en udsat voksen. Hvis der er en klage mod 
en ansat, kan der blive tale om tre former for undersøgelse:

•	 En politimæssig efterforskning

•	 En social underretning

•	 En disciplinær undersøgelse

Udfaldet af den politimæssige eller sociale efterforskning kan påvirke den disciplinære undersøgelse, men ikke nødvendigvis.

Forholdsregler 
1. Mistanke om forsømmelse:

 – Hvis beskyldningen efter nærmere granskning helt klart drejer sig om forsømmelse, vil sagen blive behandlet som 
tjenesteforsømmelse.

 – Hvis beskyldningen handler om, at organisationens ansvarlige for beskyttelse af børn har forsømt sine pligter, eller 
hvis sagen ikke er behandlet tilbundsgående og der fortsat er grund til bekymring, skal det rapporteres til 
bestyrelsen, som vil beslutte, hvordan klagen skal behandles, og hvorvidt der skal træffes disciplinære 
foranstaltninger.

2. Mistanke om overgreb

 – Enhver mistanke om, at der er begået overgreb mod et barn, enten af en ansat eller en frivillig, skal rapporteres til 
organisationens ansvarlige for beskyttelse af børn, som vil træffe de nødvendige foranstaltninger til at skabe 
sikkerhed for det pågældende barn og andre børn, der måtte være i risiko for overgreb.

 – Den ansvarlige indberetter sagen til de sociale myndigheder, som kan inddrage politiet, eller vedkommende 
henvender sig om nødvendigt direkte til politiet.

 – Barnets forældre eller omsorgspersoner kontaktes snarest muligt, i henhold til de sociale myndigheders anbefaling.
 – Hvis det er organisationens ansvarlige for beskyttelse af børn, der er under mistanke, skal der rapporteres til den 
rette leder eller bestyrelse, som så melder sagen til de sociale myndigheder.

3. Interne undersøgelser og fritstillelse

 – Den ansvarlige for beskyttelse af børn træffer en øjeblikkelig beslutning om, hvorvidt en person, der beskyldes for 
overgreb, skal midlertidigt fritstilles indtil politiet og de sociale myndigheder har foretaget yderlige undersøgelser.

Uanset udfaldet af de sociale myndigheders eller politiets undersøgelser, vurderer organisationen alle individuelle sager for 
at beslutte, om en ansat eller frivillig kan genoptage sit arbejde, og hvordan det kan gøres hensynsfuldt. Det kan være en 
vanskelig beslutning, især hvis der er utilstrækkelige beviser til at opretholde en politiefterforskning. I sådanne tilfælde må 
organisationen nå til en beslutning på grundlag af de foreliggende oplysninger om, hvorvidt det er mere sandsynligt end 
ikke, at der har fundet overgreb sted. Barnets tarv er i hele forløbet det altafgørende.
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læst og underskrevet

Underskrift:   Stilling:

Dato:  Dato for evaluering:

Navn på barnet/den voksne Fødselsdato

Dato for udfyldelse af skemaet Tidspunkt for udfyldelse af skemaet

Navn Stilling

Underskrift

Organisation

Anledning til anmeldelsen

Beskriv det følgende så faktuelt som muligt

Hvem

Hvad

Hvor

Hvornår

Udtryk en mening, hvis det er relevant (hvordan og hvorfor det kan være sket?)

Underbyg ovennævnte. Noter hvilke tiltag der er gjort, herunder navnene på alle der er blevet informeret.
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Navn Fødselsdato

Adresse

Telefon

E-mail

Har du været frivillig før?

Har du været frivillig før? Hvis ja: 

hos: 

 hvis du har været frivillig i en organisation - underskrev du en frivilligaftale?

i hvilke områder / aktiviteter var du involveret:

Erfaring indenfor undervisningsområdet

Har du erfaring indenfor undervisning (børnehave, musikskole, skole, voksenundervisning etc.)? 

Erfaring med undervisning? Som privatundervisning eller hos hvilken undervisningsinstitution?

 Erfaring indenfor sprogundervisning?

Hvilket niveau?

Som privatundervisning eller hos hvilken undervisningsinstitution?

Hvad er din motivation for at ville være frivillig indenfor sprogtilegnelse? 

eksemPel: formular for 
interessereDe friVillige
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Dine sprogkompetencer:

 Niveau:

 Niveau:

 Niveau:

 Niveau:

Tilgængelighed:

Én gang om ugen; 2 eller flere gange om ugen?

Morgen, middag, aften? Særlige dage oi løbet af ugen? 

Hvor sikkert kan du planlægge din dag?

Vil du gerne være frivillig i et team med andre frivillige? 
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 Frivilligafdelingen 
Dansk Flygtningehjælp 

Borgergade 10, 3. sal 
DK-1300 København K 

+45 33 73 50 00 
flygtning.dk/frivillig 

FRIVILLIGAFTALE 
Navn: 
 
 

Fødselsdato: 

Adresse: 
 
 
Postnummer og by: 
 
 
E-mail: 
 
 

Telefon: 

Kontaktperson i frivilliggruppen: 
 
 

Konsulent i Dansk Flygtningehjælp: 
 

Frivilliggruppe og aktivitet: 
 
 

 

Dansk Flygtningehjælps kerneværdier 

Målgruppen for den frivillige indsats er flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund. Indsatsen tager 
afsæt i Dansk Flygtningehjælps kerneværdier, som er Menneskelighed, Respekt, Uafhængighed og 
neutralitet, Inddragelse, Ærlighed og gennemsigtighed. 

 

Den frivillige indsats i Dansk Flygtningehjælp bygger på 10 principper 

1. Du har som ny frivillig krav på introduktion til Dansk Flygtningehjælp og den lokale frivilliggruppe. 

2. Din frivillige indsats bygger på inddragelse af dem du hjælper og sker i et ligeværdigt møde.  

3. Din indsats skal være uafhængig af partipolitiske, religiøse og lignende interesser. 

4. Du må som frivillig ikke have økonomiske mellemværender med målgruppen eller dække deres 
personlige udgifter. Du må ikke have nære relationer til brugerne (familieforhold, parforhold eller 
lignende forhold af privat karakter). 

5. Du har som frivillig mulighed for at bidrage med nye initiativer og du indgår i frivilliggruppens 
demokrati.  

6. Du skal som frivillig være opmærksom på, hvornår du bør henvise til en fagperson eller fagprofessionel 
med et myndighedsansvar. 

7. Kontakt altid din regionale konsulent, hvis du er i tvivl om noget, hvis der opstår problemer i forholdet 
til målgruppen, samarbejdspartnere eller internt i gruppen. 

8. Du må repræsentere den lokale frivillige indsats, f.eks. i forhold til pressen, men du må ikke udtale dig 
om Dansk Flygtningehjælps øvrige arbejde. 

9. Du har som frivillig i Dansk Flygtningehjælp tavshedspligt og må ikke videregive andre folks 
personoplysninger uden samtykke. Dette gælder også efter ophør som frivillig i Dansk Flygtningehjælp. 

10. Din indsats overholder landets gældende lovgivning, herunder persondataforordningen. 

eksemPle PÅ en 
friVilligaftale
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 Frivilligafdelingen 
Dansk Flygtningehjælp 

Borgergade 10, 3. sal 
DK-1300 København K 

+45 33 73 50 00 
flygtning.dk/frivillig 

FRIVILLIGAFTALE 
Navn: 
 
 

Fødselsdato: 

Adresse: 
 
 
Postnummer og by: 
 
 
E-mail: 
 
 

Telefon: 

Kontaktperson i frivilliggruppen: 
 
 

Konsulent i Dansk Flygtningehjælp: 
 

Frivilliggruppe og aktivitet: 
 
 

 

Dansk Flygtningehjælps kerneværdier 

Målgruppen for den frivillige indsats er flygtninge og andre med etnisk minoritetsbaggrund. Indsatsen tager 
afsæt i Dansk Flygtningehjælps kerneværdier, som er Menneskelighed, Respekt, Uafhængighed og 
neutralitet, Inddragelse, Ærlighed og gennemsigtighed. 

 

Den frivillige indsats i Dansk Flygtningehjælp bygger på 10 principper 

1. Du har som ny frivillig krav på introduktion til Dansk Flygtningehjælp og den lokale frivilliggruppe. 

2. Din frivillige indsats bygger på inddragelse af dem du hjælper og sker i et ligeværdigt møde.  

3. Din indsats skal være uafhængig af partipolitiske, religiøse og lignende interesser. 

4. Du må som frivillig ikke have økonomiske mellemværender med målgruppen eller dække deres 
personlige udgifter. Du må ikke have nære relationer til brugerne (familieforhold, parforhold eller 
lignende forhold af privat karakter). 

5. Du har som frivillig mulighed for at bidrage med nye initiativer og du indgår i frivilliggruppens 
demokrati.  

6. Du skal som frivillig være opmærksom på, hvornår du bør henvise til en fagperson eller fagprofessionel 
med et myndighedsansvar. 

7. Kontakt altid din regionale konsulent, hvis du er i tvivl om noget, hvis der opstår problemer i forholdet 
til målgruppen, samarbejdspartnere eller internt i gruppen. 

8. Du må repræsentere den lokale frivillige indsats, f.eks. i forhold til pressen, men du må ikke udtale dig 
om Dansk Flygtningehjælps øvrige arbejde. 

9. Du har som frivillig i Dansk Flygtningehjælp tavshedspligt og må ikke videregive andre folks 
personoplysninger uden samtykke. Dette gælder også efter ophør som frivillig i Dansk Flygtningehjælp. 

10. Din indsats overholder landets gældende lovgivning, herunder persondataforordningen. 

Børneattest 

Er du frivillig i en aktivitet, hvor du færdes fast blandt børn og unge under 15 år, skal Dansk Flygtningehjælp 
indhente oplysninger om dig fra Kriminalregisteret om strafferetslige forhold begået mod børn og unge 
under 15 år. Det er et vigtigt element i vores arbejde for at skabe trygge rammer for alle frivillige og 
flygtninge. Du skal give dit samtykke på flygtning.dk/attest. 

 

Behandling af dine oplysninger 

Dansk Flygtningehjælp indsamler og behandler dine oplysninger med henblik på at organisere den frivillige 
indsats. Vi opbevarer dine oplysninger sikkert og sletter dem, når du ophører med at være frivillig. 
Oplysningerne bliver delt med lokale frivilligkoordinatorer og medarbejdere i Dansk Flygtningehjælp, så vi 
løbende kan være i kontakt med dig om dit hverv som frivillig. I den forbindelse kan vi også kontakte dig om 
deltagelse i Landsindsamlingen og anden støtte til organisationen. 

Du kan trække dit samtykke tilbage til enhver tid ved at kontakte Dansk Flygtningehjælps medarbejdere 
eller sekretariat. 

 

Underskrift af aftale 

Denne aftale udfyldes, underskrives og afleveres til frivilliggruppens kontaktperson.  
Aftalen kan opsiges efter aftale med frivilliggruppens kontaktperson. 
 

 

Dato  Frivillig 

 

Dato  Kontaktperson / konsulent 

 

flygtning.dk/frivillig
Her finder du viden om flygtninge og 

integration, den nærmeste 
Frivilligrådgivning, værktøjskasse for 

frivillige, kursusprogrammet og 
kontaktinformationer på alle 

medarbejdere. 
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om projektet “frivillige i sprogundervisning 
for flygtninge”

www.volunteersinlanguagelearning.eu

Projektet, der løber fra 2017-2019, har som målsætning at forbedre 
kvaliteten af inddragelsen af frivillige i sprogundervisning for voksne 

flygtninge. Projektet er et samarbejde mellem fem organisationer: Caritas 
der Erzdiözese Wien (Østrig), CVO Volt (Belgien), Dansk Flygtningehjælp 
(Danmark), EFA London (England) og IBIS (Tyskland). Alle organisationer 

har stor erfaring med at udbyde sprogundervisning til migranter og 
flygtninge.

Projektets sigte er at opnå mere viden om, hvordan brugen af frivillige 
kan forbedre flygtninges læring, samt hvordan frivillige bedst inddrages 
af undervisere og undervisningsinstitutioner. Projektet vil resultere i tre 

værktøjskasser, der skal understøtte god praksis - til undervisere, til 
frivillige og til organisationer.


