
Frivillighedsstrategi
Vejen Kommune



Indledning
Tak til alle jer, der yder en frivillig indsats! I gør en helt afgørende forskel for den menneskelige, sociale og 
demokratiske sammenhæng i vores kommune. Børn, unge og voksne har glæde af jeres indsats og denne 
øger livskvaliteten, både hos jer selv og hos medborgerne.

Strategien definerer et overordnet værdigrundlag for samarbejdet mellem de frivillige og kommunen. Det 
frivillige arbejde I udfører, er mangfoldigt og præget af et stort engagement. Vi ønsker, at det fortsat skal 
blomstre i mange forskellige retninger.
Vi vil fortsat give spillerum til, at I selv kan tilrettelægge arbejdet, som det giver mening i netop jeres for-
ening eller lokalsamfund. I visse sammenhænge er det naturligt at arbejdet koordineres i tæt samspil med 
de professionelle.

Vi ønsker at synliggøre og bakke op om jeres arbejde, idet vi opfatter jer som et supplement til den professi-
onelle indsats.

For dig som overvejer at blive frivillig - velkommen.

Værdigrundlag
Samarbejdet mellem de frivillige og kommune er 
grundlagt på

• lyst, engagement og glæde 

• at kommunen værdsætter de frivilliges indsats

• at fællesskab er fundamentet for det 
frivillige arbejde

• at kommunen rådgiver og sparrer med de frivillige, 
hvor behovet opstår

• at der er gensidig respekt for hinandens 
kompetencer og virkeområder

 

Udsagn fra borgermøde
”Frivillighed lever af lyst og dør af tvang”
”Det er vigtigt at vi har navngivne kontaktpersoner i kommunen”
”Vi skal fortælle den gode historie om, hvad frivillighed betyder for samfundet, og hvad 
det giver af værdi”

Forsidebilledet er skabt på borgermødet den 3. oktober 2013. De fremmødte borgere har skrevet 
det vigtigste ord om frivillighed. Jo større ordet er, jo flere gange er ordet nævnt.

Vejen Byråd har udpeget frivillig-
hed som et indsatsområde. Der 
har været et politisk ønske om at 
udarbejde en frivillighedsstrate-
gi, som understøtter det frivillige 
arbejde – lige fra arbejdet i sports-
foreningerne, spejderne mm. til 
besøgsvennerne og andet frivilligt 
socialt arbejde. 

Byrådet har i processen haft fokus 
på at inddrage og lytte til borgernes 
holdninger til det frivillige arbejde. 

Værdigrundlaget er kommet frem 
efter en proces, hvor der har været 
holdt kaffemøde med forskellige 
repræsentanter for kommunens fri-
villige samt fra et borgermøde, hvor 
alle borgerne var indbudt.

Hvad har vi
Denne strategi er det samlende for hele den frivillige indsats. Under strategien er der udarbejdet en politik 
for det frivillige sociale arbejde og frivillighed er tænkt ind i kommunens temaplaner på landdistrikter, ældre 
osv. Temaplaner og politikker bliver løbende revideret, og der arbejdes med mere konkrete målsætninger 
for de enkelte områder.
  

Udsagn fra kaffemøde med frivillige

”De frivillige må ikke pålægges en opgave - de kan tilbyde sig”
”Det frivillige arbejde skal være drevet af lysten og stoltheden over at gøre en forskel.”
”Kommunen kan være med til at skabe netværk og generere ideer.”
”Vi har behov for påskønnelse og skulderklap.”

Temaplan-
Ældre-
området

Temaplan -
Sundhed,

 

kultur og 
fritid

Frivilligheds-
politik social

 

område Temaplan for

 

landdistrikter

FRIVILLIGHEDSSTRATEGI



Opmærksomhedspunkter for dig som frivillig 
• Stil dig selv spørgsmålet: Hvor går grænsen mellem det frivillige og de professionelle?

• Lyt til de mennesker du møder – hav respekt for egne og andres ønsker.

• Lad borgeren selv foretage indtastninger med vejledning fra dig, så du ikke kommer til at benytte andres 
Nem Id.

• Vær opmærksom på, hvad du fortæller andre om dit arbejde som frivillig, og yd altid fuld diskretion i 
forhold til oplysninger, du får om andre i forbindelse med dit frivilige arbejde

• Alle foreninger skal indhente børneattester, hvis de arbejder med børn og unge under 15 år.

Du kan altid kontakte kommunens medarbejder. Her er nogle af de kontakter, 
der kan være relevante for dig:
Folkeoplysningsområdet (idrætsforeninger, spejdere m.v.): Fritidskonsulent Helle Hansen tlf: 79 96 63 85

Landdistrikter: Marie Bøttcher Christensen tlf: 79 96 60 52

Frivilligt socialt arbejde: Gitte Grøndal Fallentin tlf: 79 96 64 39

Frivillighed på ældreområdet: Gitte Grøndal Fallentin tlf: 79 96 64 39

Mentor- og veteran koordinator: Allan Kühne Nielsen tlf: 24 94 09 68

Ungdomsskoleleder: Jakob Petersen tlf.: 29 65 93 43 

Frivilligcharter

På nationalt plan er der i 2013 vedtaget et frivillighedscharter. Det beskriver samspillet mellem 
den frivillige verden og det offentlige og indeholder visioner og principper. 
Frivillighedscharteret har fokus på tillid mellem sektorerne, gensidighed og samarbejde. 

Bag charteret står regeringen, samt en bredt sammensat arbejdsgruppe, bestående af ministre, 
en række frivillige foreninger og organisationer, råd, faglige organisationer, udvalgte borgme-
stre, KL og Danske Regioner.

Du kan finde frivilligcharter på: http://www.frivilligcharter.dk/


