
LEDELSE AF FRIVILLIGE 

Sådan brænder du igennem og står stærkere 
som leder af frivillige 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

• 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 stiller krav til de frivillige 
Ledelse af frivillige handler om at motivere. Derfor sætter 
kurset dig i stand til at inspirere og anerkende dine frivilli-
ge. Ledelse af frivillige handler om at turde stille krav og 
have ambitioner. Kurset giver dig derfor de bedste redska-
ber 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 du bliver nødt til 
at detaljestyre arbejdsopgaverne. Derfor stiller kurset 
skarpt på teknikker til uddelegering af ejerskab og talent-
udvikling af frivillige. 
 
 

Program 
DAG 1: Ledelse & motivation af frivillige i praksis  

• 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 
du motiverer dem 

 
DAG 2: Gruppedynamik & Kapacitetsopbygning 

• Sådan leder du frivillige i praksis på en enkel og ef-
fektiv måde. 

• Lær dine frivillige og deres vigtigste motiver at ken-
de, så du undgår at demotivere dem. 

• Sådan organiserer du det frivillige arbejde, så du gi-
ver de rigtige opgaver til de rigtige frivillige 

• Styrk dit eget lederskab ved at bruge din erfaringer 
som afsæt for selvudvikling. 
 

DAG 3: Lederudvikling & Talentudvikling 
• Sådan holder du dampen oppe ved at skabe hold-

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

gode relationer mellem frivillige og ansatte. 
• Prøv kræfter med udfordringerne i ledelse af frivilli-

ge i ledelsesrollespillet, hvor teorien omsættes til 
praksis med cases fra den frivillige verden. 

 


