
LEDELSE AF FRIVILLIGE 

Sådan brænder du igennem og står stær-
kere som leder af frivi l l ige 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

• Et praksisorienteret kursus, der lærer dig at motivere andre og skabe ildsjæle 

• Lær at lede et team med både ansatte og frivillige 

• Styrk din egen udvikling som leder 

• Få de bedste redskaber og teoretisk ballast til ledelsesopgaven  



LEDELSE AF FRIVILLIGE 
 
Brug din arbejdstid på det, der virker 
Når du har de rette redskaber og den teoretiske ballast, er 
ledelse af frivillige en spændende opgave i en travl hver-
dag. Derfor giver kurset dig velafprøvede redskaber til at 
organisere det frivillige arbejde, sætte grænser for dig selv 
som leder samt navigere i krydsfeltet mellem frivillige og 
ansatte. 
 
 
Undgå faldgruberne, når du sti l ler krav ti l  de fri-
vil l ige 
Ledelse af frivillige handler om at motivere. Derfor sætter 
kurset dig i stand til at inspirere og motivere dine frivillige. 
Ledelse af frivillige handler om at turde stille krav og have 
ambitioner. Kurset giver dig derfor de bedste redskaber til 
dit arbejde med dynamikken i gruppen af frivillige, så du 
holder kursen og indfrier din organisations mål og visioner. 
 
 
Lær at tænde ildsjæle 
Når du involverer dine frivillige i ledelses- og koordine-
ringsopgaven på den rigtige måde, kan du trygt overlade 
det til dem at søsætte nye initiativer, uden at du bliver 
nødt til at detaljestyre arbejdsopgaverne. Derfor stiller kur-
set skarpt på teknikker til uddelegering af ejerskab og ta-
lentudvikling af frivillige. 
 
 

 
Program 
DAG 1: Organisering af det fr ivi l l ige mil jø 

• Sådan organiserer du det frivillige arbejde, så du giver 
de rigtige opgaver til de rigtige frivillige. 

• Skab de bedste forudsætninger for de frivillige gennem 
en god forventningsafstemning med nye frivillige. 

• Lær dine frivillige og deres vigtigste motiver at kende, så 
du forstår deres forskelligheder. 
 

 
DAG 2: Ledelse af fr iv i l l ige i  praksis 

• Sådan leder du frivillige i praksis på en enkel og effektiv 
måde. 

• Få det teoretiske fundament til at lede frivillige, og skab 
en attraktiv frivilligkultur. 

• Kortlæg din personlige ledelsesstil, så du ved, hvor du 
står stærkt, og hvor du skal sætte ind. 

• Hvilken type leder søger dine frivillige, og hvordan moti-
verer du dem? 
 

DAG 3: Lederudvikl ing og gruppedynamik 
• Sådan holder du dampen oppe ved at skabe holdånd og 

selvkørende teams. 
• Sådan undgår du konflikter ved at fokusere på de gode 

relationer mellem frivillige og ansatte. 
• Styrk dit eget lederskab ved at bruge dine og andres er-

faringer som afsæt for selvudvikling. 
• Prøv kræfter med udfordringerne i ledelse af frivillige i 

Teamleader – læringsspilet om ledelse af frivillige. 



LEDELSE AF FRIVILLIGE 
Praktisk information 
 
STED  
 
KØBENHAVN: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V 
 
AARHUS: MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade 11, 8000 
Aarhus C 
 
DATOER (samme datoer for København og Aarhus):  
6. september 2017 kl. 9.30-15.30 
26. september 2017 kl. 9.30-15.30 
12. oktober 2017 kl. 9.30-15.30 
 
PRIS: 
Deltagerpris: 6.800 kr. ekskl. moms. Prisen inkluderer:  

• Forplejning på alle kursusdage  
• En bogpakke med bøgerne: 

o Sådan leder du frivillige i forskellige situatio-
ner (værdi 198 kr.) 

o Frivilligkoordinering – hvorfor og hvordan? 
(værdi 278 kr.) 

 
TILMELDING: 
Du tilmelder dig ved at skrive dit navn og din organisation 
til tilmelding@ingerfair.dk  
 
Tilmeldingsfrist: 1. september 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der tages forbehold for ændringer 

TAG AF STED! Bare gør det! Og tag hele dit team med! I kommer hjem 
med brugbar viden og værktøjer, der er lige til at gå ud og bruge! 
 
Lis Franciska Jensen – boligsocial projektleder i Lejerbo 



LEDELSE AF FRIVILLIGE 
Om underviserne 
Troels B. Carlander er chefkonsulent i Ingerfair. Han er 
kandidat i idéhistorie og har i en årrække arbejdet med 
frivillighed i forskellige kontekster. Han har både været an-
sat og frivillig leder med ansvar for at koordinere og lede 
frivillige. Blandt andet hos Dansk Ungdoms Fællesråd og 
på Roskilde og Køge sygehuse. Troels holder workshops 
og kurser om frivilligt arbejde og rådgiver organisationer. 
Troels har særligt erfaring med organisationsudvikling og 
ledelse af frivillige, hvor han blandt andet har stor erfaring 
fra kirkelige-, ungdoms-, udviklings- og sociale organisati-
oner. Troels er medforfatter til bogen ’Ledelse og involve-
ring af frivillige i folkekirken’. Derudover er han medudvik-
ler af læringsspillet 'Teamleader' om ledelse af frivillige. 
Troels underviser i København. 
 
Julia B. Hunt er chefkonsulent i Ingerfair. Hun er 
cand.mag. i psykologi og kultur- og sprogmødestudier, 
med fokus på kulturforskelle og frivillighed. Hun har i en 
årrække arbejdet med frivillighed, ledelse af frivillige og 
bestyrelsesarbejde. Julia er selv frivillig flere steder, blandt 
andet som leder på Roskilde Festival og i hovedbestyrel-
sen for Dansk Magisterforening. Julia er medudvikler af 
læringsspillet Teamleader samt medforfatter til bøgerne 
Sådan leder du frivillige i forskellige situationer og Samar-
bejde eller samskabelse? 
 
 
 

 
 
 


