Ny som leder af frivillige

Få styr på ansvaret og opgaverne som leder af frivillige

• Kom hjem med overblikket over de forskellige ledelsesstile, du kan anvende i ledelsen af frivillige
• Bliv skarp på at udvikle gruppedynamikker, så du kan skabe selvkørende frivilliggrupper
• Få styr på skrivebordsopgaverne i rekrutteringen og fastholdelsen af frivillige, så du rammer plet med
dine tiltag.
• Bliv god til at udvikle spændende frivilligjobs, så du kan tiltrække mange forskellige typer mennesker –
eller blot de rette!

Ny som leder af frivillige
Skrivebordsgeneral – ja, selvfølgelig!

Program

Mange af dine opgaver begynder ved skrivebordet og

Lederens skrivebordsopgaver

udmøntes med dine frivillige i praksis. Det er ved skrive-

•

Sådan laver du spændende arbejdsopgaver til dine

bordet, du planlægger din rekrutteringstaktik, udvikler al-

frivillige og planlægger rekrutteringsindsatsen, så du

ternativ valuta til dit team og får en klar køreplan for dit

finder de rette nye frivillige.

arbejde. Som leder af frivillige skal du bruge ressourcerne

•

bedst muligt – især dine egne! På kurset er der derfor fokus på, hvordan din tid ved skrivebordet anvendes godt.

kan belønne dine frivillige for deres indsats.
•

Så kan du kan bruge din tid på at lede dine frivillige i stedet for brandslukning.

Sådan udvikler du alternativ valuta, så du løbende
Sæt fokus på din ledelse, så du skaber troværdighed
og tillid til dig som leder.

•

Lær hvordan du udvikler gruppedynamikken, så du
skaber en selvkørende frivilliggruppe.

Sådan sætter du en retning og skaber et fællesskab om
jeres mærkesag
Ledelse af frivilligteams i hverdagen kan ind i mellem ople-

Ledelse af frivillige i praksis
•

Lær at forstå forskellige ledelsesstile, så du kan

ves som en blanding af en holdsport og en kontaktsport.

håndtere de mange situationer, der opstår i din le-

Som ny på lederposten kommer du langt med et solidt

delse af frivillige.

greb om de motivationsteknikker, der sammentømrer dit

•

team. Derfor vil du på kurset ’Ny som leder af frivillige’ blive hjemmevant med de ledelsesværktøjer og –tilgange,

ve dine frivilliges arbejde retning og skabe holdånd.
•

der er nødvendige i en frivilligsammenhæng. Kom blandt
andet hjem med overblikket over forskellige ledelsesstile,

Sådan bruger du forventningsafstemningen til at giBliv skarp på de fire forskellige motivationsteknikker,
så du holder dampen oppe i din frivilliggruppe.

•

Få redskaber til at se og håndtere de forskellige ni-

udviklingstrinnene i gruppedynamik og redskaber til kon-

veauer i en konflikt, så du undgår, at konflikterne

flikthåndtering.

eskalerer.

