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Erfaring på feltet

Julia har i femten år som både frivillig, ansat og konsulent beskæftiget mig med frivillighedens
særegenhed. Hendes fokus er især på ledelse af frivillige, herunder konflikthåndtering, motivation
og samarbejdsrelationer og på at sikre godt samspil mellem ansatte og frivillige, bestyrelser
og/eller borgere så inddragelsen giver mening og er til gavn for sag og målgruppe.
Julia evner at samle viden, metoder og tendenser op når hun møder dem. Hun trækker generelle
pointer ud, og bruger dem på nye og andre måder - til glæde for de organisationer hun
samarbejder med. Hendes analytiske sans har bidraget til udviklingen af adskillige nye modeller
og redskaber, som kan findes i Ingerfairs værktøjskasse.
Som konsulent er Julia inkluderende og motiverende og brænder for, at alle frivillige og aktive
skal have ordentlige rammer og god ledelse. På en konstruktiv og løsningsorienteret måde gør
hun opmærksom på dette, når det ikke er tilfældet. Hun er en dygtig 'brandtaler', som på kort tid,
kan sætte gang i folk, og få dem til at se nødvendigheden af, at 'gøre noget'.
Julia har ambitioner på hendes samarbejdspartneres vegne, og derfor sætter hun skub i
mennesker og organisationer, når hun forener hendes faglige baggrund, store praksiserfaring og
brede viden om, hvad der rører sig i den frivillige verden. Hun kan med sin analytiske sans hurtigt
fornemme, hvad der er på spil i organisationen, og hvor der skal sættes ind.

Metode

Julias undervisning er deltagerorienteret, og tager udgangspunkt i hendes baggrund som
procesfacilitator og hendes faglige kompetencer inden for frivilligkoordinering og ledelse. Hun
inddrager gerne cases og eksempler fra såvel andre organisationer, som fra deltagerne i rummet,
med det resultat at hendes undervisning altid er dynamisk og relevant for deltagerne.
Julia laver primært skræddersyede forløb, hvor hun efter samtale(r) med samarbejdspartneren, får
indsigt i, hvad der specifikt er udfordringen, og sammensætter de redskaber som hun har erfaring
for, vil virke. Julia håndterer alt fra oplæg og undervisning til sparring og organisationsudviklende
læringsforløb.

Specifikke referencer for Julia
Bestyrelsesuddannelse for 3B (2016-2019). Samlet uddannelsesforløb på 7 moduler for

beboerdemokrater i 3B med fokus på at give deltagerne redskaber til at styrke det interne
samarbejde og involvere flere beboere i arbejdet. Til kurset skrev Julia et kompendie som er lavet
i bogform til internt brug.
Frivilligkoordinatoruddannelse i Dansk Flygtningehjælp (2018). Undervisning af Dansk

Flygtningehjælps frivillige koordinatorer på todagesseminarer fem forskellige steder i landet samt
udvikling af skriftligt materiale til den interne håndbog.
Samarbejdsproces for Aktivitetscenter Teglporten (2018). Forløb bestående af en række

individuelle samtaler, sparring med nøglepersoner, kortlægning af relationer, udfordringer og
behov på tværs af organisationen med udløb i to kursusdage og en række konkrete anbefalinger
til det videre arbejde.
Frivilligkoordinatoruddannelsen i Ingerfair (2015-). Primær underviser på kursusdagene om ledelse

og konflikthåndtering. Vejleder for kursister som tager ECTS eksamen.
Redaktør og workshopfacilitator for forskningsprojektet COMPASS (Collective Movements and

Pathways to Sustainable Societies) på Københavns Universitet (2018-2019). Redaktør på bogen
ViGør og facilitator på to skriveworkshops for de 9 bidragydere til bogen.
Sparring og workshopafholdelse på spillestedet Gimle (2018-2019). Sparringspartner for stedets

frivilligkoordinator og facilitator på to interne workshops om konflikthåndtering og samarbejde.

