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• Få frivilligkoordinatorens redskabskasse, så du skaber en rød tråd i dit arbejde med organisering, 

rekruttering, fastholdelse og ledelse af frivillige i kirken. 

• Sådan står du stærkere og brænder igennem som leder af frivillige, når du lærer, hvordan du stiller 

krav til dine frivillige og begejstrer dem. 

• Lær at anvende tre forskellige samarbejdsformer med foreninger og organisationer, så din kirke 

styrker båndene til lokalområdet.  

Styrk din rolle som kirkens frivi ll igkoordinator og ekspert på fr ivi ll ige 
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Et uddannelsesforløb med mulighed for ECTS-

point 

Frivilligheden har ændret sig! Frivillige stiller nye krav til, 

hvad de vil engagere sig i – også i kirken! Mange ser en 

stor udfordring, når det handler om at rekruttere nye – yng-

re – frivillige. På denne uddannelse bliver du præsenteret 

for frivilligkoordinatorens faglighed og redskabskasse. Med 

den i hånden får du en sammenhængende tilgang til at 

involvere og lede frivillige på måder, hvor det både giver 

mening for de nye generationer af frivillige at engagere sig 

og for den måde, I gerne vil være kirke på. Du vælger selv, 

om du ønsker uddannelsen med eller uden ECTS-point. 

 

Undgå, at arbejdet med frivil l ige bliver en tids-

sluger 

Frivilligheden er en naturlig del af kirken, men det betyder 

ikke, at du ikke må sætte en retning for de frivilliges ind-

sats. I en travl hverdag bliver arbejdet med frivillige hurtigt 

nedprioriteret eller begrænset til konfliktløsning og vagt-

planen for kirkens julebasar. Det er ofte også dit ansvar at 

vejlede kolleger i at træffe fornuftige beslutninger samt 

sikre, at arbejdet med frivillige ikke bliver et konfliktemne. 

Derfor får du en praksistestet redskabskasse med gode 

modeller og tilgange til at organisere de frivillige samt 

planlægge rekrutteringsindsatser, der virker. 

Sådan brænder du igennem og står stærkt som 

leder af frivi l l ige 

Ledelse af frivillige handler om at motivere. Derfor sætter 

kurset dig i stand til at inspirere og anerkende dine frivillige. 

Ledelse af frivillige handler også om at turde stille krav og 

have ambitioner. På uddannelsen får du kortlagt din egen 

ledelsesprofil, og du får indsigt i, hvordan du kan bruge di-

ne styrker som leder til at motivere de frivillige. Samtidig får 

du nyttige greb til at skabe gode fællesskaber med og 

blandt de frivillige. På den måde giver uddannelsen dig en 

række redskaber til at motivere frivillige, så du fastholder 

dem som de gode og vigtige medarbejdere, de er. 

 

Lær at skabe selvkørende frivil l iggrupper 

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 ud-

vikling af selvkørende frivilliggrupper. Det er med til at 

skabe en sund frivilligkultur og et stærkt frivilligmiljø. 
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”Rigtig	gode,	relevante	og	brugbare	
værktøjer”	
	
-	Ulla	Holmgaard,	kirke-	og	kultur-
medarbejder	i	Åby	Sogn	

Samarbejde og samskabelse – kirkens muligheder 

i lokalsamfundet og sognet 

Der ligger et stort potentiale for at udvikle jeres måde at 

være kirke på, ved at bygge bro mellem kirken og lokal-

samfundet. På uddannelsen lærer du derfor forskelle, for-

dele og fremgangsmåder ved tre forskellige samarbejds-

modeller – værtskab, partnerskab og samskabelse. På ud-

dannelsen får du blandt andet fremgangsmåden til at drive 

samskabelsesprocesser, der sætter rammen for et stort fri-

rum til kreativitet og innovation blandt de involverede par-

ter. Derfor får du gode redskaber til opstart, gennemførel-

se og videreudvikling af samarbejder. På den måde gør 

kurset dig klar til at gå i gang. 

Program  

 

DAG 1: Lær at bruge fr ivi l l igkoordinering som din fag-

l ighed, så du udvikler bæredygtige fr ivi l l igmil jøer. 

• Velkommen til uddannelsesforløbet og mødet med de 

andre deltagere. Her sætter du mål for, hvordan du vil 

bruge uddannelsen i din hverdag. 

• Civilsamfundet, frivilligheden og kirken. Frivilligkoordina-

torens arbejde og rolle i et større perspektiv.  

• Få et indblik i forskningen i frivilligheden, så du ved, 

hvem de frivillige er, og hvad der motiverer dem. 

• Frivilligkoordinering som faglighed i kirken – sådan bru-

ger du en strategisk og systematisk tilgang i arbejdet 

med frivillige, så du træffer de rigtige beslutninger. 

 

DAG 2: Bliv skarp på at rekruttere fr iv i l l ige, uden at 

det bliver en t idsrøver. 

• Lær at organisere dit frivilligmiljø, så du ved, hvor mange 

frivillige du skal involvere, samt til hvad og hvordan. 

• Få overblikket over hvad frivillige engagerer sig i, og 

hvad der ikke ’sælger’. 

• Bliv skarp på at bruge forskellige fremgangsmåder i din 

rekruttering, så du finder de rigtige frivillige i første for-

søg. 

• Sådan skaber du en rutine i din rekrutteringsindsats, så 

du undgår, at rekruttering af frivillige bliver ’daglig 

brandslukning’. 
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DAG 3: Sådan står du stærkere og brænder igennem 

som leder af fr ivi l l ige. 

• Få det teoretiske fundament til at lede frivillige på en 

hensigtsmæssig og effektiv måde. 

• Kortlæg din personlige ledelsesstil, så du ved, hvor du 

står stærkt, og hvor du skal sætte ind. 

• Lær forskellige tilgange til at motivere frivillige, så du 

fastholder dine ressourcepersoner. 

• Sådan holder du dampen oppe ved at skabe holdånd og 

selvkørende teams. 

 

DAG 4: Forstå den samskabende tankegang, og lær at 

bruge dialog, samt håndtere konfl ikter konstruktivt. 

• Lær forskelle og fordele ved de tre forskellige samar-

bejdsmodeller, så du er i stand til at vurdere, hvilken der 

egne sig bedst. 

• Sådan går du frem, når du skal udvikle og understøtte 

samarbejder ud fra de tre modeller. 

• Lær at bruge dialog som redskab – både i dine samar-

bejdsrelationer og i dit arbejde med frivillige – så du 

undgår, at alle taler hen over hovedet på hinanden. 

• Sådan håndterer du konflikter og den svære samtale i et 

engageret frivilligmiljø. 

 

EKSAMEN 

• Skriftlig eksamen (selvvalgt problemstilling) 

 
PRAKTISKE INFORMATIONER  

 

Datoer og sted for selve uddannelsen 

Dag 1: 5. oktober 2017 kl. 09.30-15.30 

Dag 2: 25. oktober 2017 kl. 09.30-15.30 

Dag 3: 14. november 2017 kl. 09.30-15.30 

Dag 4: 28. november 2017 kl. 09.30-15.30 

 

Eksamensaflevering: 12. december 2017. Aflevering af 10-siders 

skriftlig opgave 

Sted: MarselisborgCentret, P.P. Ørums Gade 11, 8000 Aarhus 

C 

 

Ti lmelding og ti lmeldingsfr ist 

Tilmeldingsfrist er 14. september 2017 

 

Tilmeld dig ved at skrive til tilmelding@ingerfair.dk  

 

Når du tilmelder dig, skal du oplyse følgende: 

• Navn, organisation og dine kontaktoplysninger, samt 

hvem vi skal sende faktura til (evt. EAN). 

• Om du ønsker at tilmelde dig eksamen med mulighed 

for ECTS-point. 
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Deltagerpris 

Pris for uddannelsen uden eksamen er 7.950 kr. ekskl.  moms. 

 

Pris for uddannelsen inkl. ECTS-givende eksamen under Diplom i le-

delse er 10.595 kr. ekskl.  moms. 

 

Uanset hvad, så inkluderer prisen: 

! Forplejning på alle uddannelsesdage 

! En bogpakke med:  

• Ledelse og involvering af frivillige i folkekirken 

• Sådan leder du frivillige i forskellige situationer  

• Samskabelse eller samarbejde? Forskelle, fordele 

og fremgangsmåder 

 
Udbydes i  samarbejde med University College Syd-
danmark 
Uddannelsen består af valgmodulet ’Ledelse i frivillige organisa-
tioner’ under Diplom i ledelse. Bestået eksamen for modulet 
giver 5 ECTS-point til den studerende. Uddannelsens modul 1 
udbydes i samarbejde med University College Syddanmark un-
der lov om åben uddannelse. Det er et krav, at du har en kort 
eller mellemlang videregående uddannelse, samt minimum 2 års 
relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende ud-
dannelse. University College Syddanmark har udbudsretten på 
diplomuddannelsen. Fokus på modul 1 til Ingerfairs Frivilligko-
ordinator Uddannelse er skabt i et samarbejde mellem University 
College Syddanmark og Ingerfair. University College Syddan-
mark og Ingerfair står bag modul 1. 
 

Om Ingerfair 

Ingerfair er en højt specialiseret konsulentvirksomhed inden for 

professionalisering af arbejdet med frivillige og samarbejder 

mellem civilsamfundet og det offentlige. I Ingerfair har vi altid 

haft den vision, at arbejdet med frivillige anerkendes som den 

særlige faglighed, det er. En af vores styrker er, at vi til daglig 

løser en bred vifte af opgaver for både store og små foreninger 

samt i det offentlige på forvaltnings- og institutionsniveau. På 

den måde har vi et bredt kendskab ’hele vejen rundt om bor-

det’. Læs mere om vores arbejde og faglige materialer på 

www.ingerfair.dk.  
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Underviserne 

Troels B. Carlander er konsulent i Ingerfair. Han er 

cand.mag. i idéhistorie og har mange års erfaring på det frivilli-

ge område. Her har han både som ansat og frivillig arbejdet 

inden for det internationale område hos Dansk Ungdoms Fælles-

råd, Mellemfolkeligt Samvirke og NGO FORUM. Derudover har 

han været frivilligkoordinator på Roskilde og Køge sygehuse, 

hvor han har arbejdet tæt sammen med lokale patientforeninger 

og sociale foreninger. Troels er medudvikler af læringsspillet 

Teamleader og er forfatter til bogen Ledelse og involvering af 

frivillige i folkekirken. Troels er gennemgående underviser. 

 

Steen Eskildsen er kirke- og kulturmedarbejder. Han	 er	
cand.theol.	og har i mange år arbejdet med frivillige i folkekirken 

og folkekirkelige organisationer. Her har han blandt andet været 

konsulent for både frivillige og ansatte i det kirkelige arbejde for 

børn og unge samt været menighedsrådsformand. Han har sær-

ligt haft fokus på kompetenceudvikling af frivillige og organisati-

onsudvikling. Derudover er han frivillig i Røde Kors som undervi-

ser og fængselsbesøgsven. Steen er forfatter til bogen Ledelse 

og involvering af frivillige i folkekirken. Steen underviser på dag 

1, 2 og 4.	
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi tager forbehold for trykfejl. 


