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1. Baggrund

Denne håndbog er lavet med udgangspunkt 
i Aalborg Kommunes Frivilligstrategi, og med 
et ønske om at gøre det nemmere at komme 
i gang med at samarbejde med frivillige og 
styrke samarbejdet. 

I Frivilligstrategien er værdigrundlaget og rammen for det 
frivillige arbejde i Aalborg Kommune beskrevet. Derudover 
spiller håndbogen sammen med Aalborg Kommunes løfte 
til borgerne om at ”vi udvikler os sammen.”.

Håndbogen, er inspireret af ”Spilleregler for samarbejdet 
mellem frivillige og professionelle” som en række fagfor-
bund har bidraget til. Dertil er der hentet inspiration fra 
praksis i andre kommuner.

Hvis I allerede er godt i gang med samarbejdet med frivilli-
ge, kan I bagerst i håndbogen se en tjekliste for ting, I skal 
have styr på, når I samarbejder med frivillige. 

I kan læse mere på KLIK om samarbejde med frivillige og se 
gode eksempler på samarbejde.

Se Aalborg Kommunes Frivilligstrategi på: www.aalborg.dk

1.2 Hvorfor samarbejde med frivillige

Frivillige gør allerede nu en stor indsats og en stor forskel 
– både alene og i samarbejde med Aalborg Kommune. Ud-
gangspunktet for samarbejdet med frivillige er, at det skal 
give værdi for alle parter – borgere/brugere, frivillige og 
ansatte.

Erfaringen viser at, et godt samarbejde med frivillige kan 
give institutionens brugere nye og anderledes oplevelser 
og kan give personalet ny inspiration. De frivillige kan have 
forslag, ideer og kan tilføre nye input til det daglige arbejde 
og give større arbejdsglæde. Husk at samarbejdet altid skal 
tage udgangspunkt i borgernes ønsker og behov.

Frivillige kan supplere den kommunale indsats – ikke erstat-
te den. Kommunen har altid ansvaret for den kernefaglige 
opgave. Samarbejde mellem frivillige og kommune kan ska-
be positiv værdi for borgerne. Der skabes flere aktiviteter 
og muligheder. Samtidig kan frivillige bidrage med engage-
ment, inspiration og kreativitet til den kommunale opgave-
løsning.
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2. Inden samarbejdet 
 indledes

Der er mange måder at komme igang med 
at samarbejde med frivillige på. Det kan 
eksempelvis ske ved at starte med at ind-
hente viden om hvilke frivillige foreninger, 
der findes i Aalborg Kommune, eller ved at 
igangsætte fælles initiativer med en allerede 
kendt frivillig forening. De frivilliges hus eller 
din forvaltnings frivilligkonsulent kan hjælpe 
med dette. Kontaktoplysninger kan ses ba-
gerst i håndbogen. 

Samarbejdet kan også starte ved, at I inddrager enkelte 
borgere og/eller foreninger i konkrete udviklingstiltag eller 
aktiviteter, eller måske er der borgere som har henvendt sig 
til jer med ønsket om at blive frivillig på jeres arbejdsplads.  

2.1 Opbakning fra personalegruppen 
og MED-systemet

Det er vigtigt, at samarbejde med frivillige altid drøftes i 
MED-udvalget, inden det indledes. Efterfølgende inddrages 
resten af personalegruppen for at få drøftet arbejdsplad-
sens holdninger til det frivillige samarbejde. Inddragelsen af 
frivillige kommer til at påvirke alle medarbejdere og bruge-
res hverdag i et eller andet omfang. En god idé er at lade 
inddragelsen af frivillige være et tilbagevendende punkt på 
dagsordenen på personalemøder.

2.2 Hvad er de frivilliges opgave 
– lav en plan

Hvis man som arbejdsplads ønsker at etablere et samarbej-
de med frivillige omkring en aktivitet eller en indsats, er det 
i opstartsfasen relevant at opstille en række spørgsmål: 

• Hvilken konkret indsats ønsker man at samarbejde 
med frivillige omkring?

• Hvilke kompetencer kræver det? (f.eks. kendskab 
til borgergruppen)

• Hvem har dem og hvordan kan de engageres i 
indsatsen? 

Her er det vigtigt at huske på, at en frivillig indsats ikke kan 
bestilles efter behov. I stedet kan man undersøge hvem i 
den frivillige verden, der arbejder med samme målgruppe, 
og hvilken indsats de gør, og lade det være udgangspunktet 
for et samarbejde. 

Det er ligeledes afgørende, hvis samarbejdet skal lykkes, at 
der oparbejdes nogle sunde samarbejdsstrukturer mellem 
de frivillige og arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt at par-
terne er åbne for hvad samarbejdet skal indeholde, og har 
respekt for hinandens kompetencer, værdier og bidrag. 

Debatter i personalegruppen arbejdspladsens rammer, rol-
ler og ansvar, for at sikre det gode samarbejde mellem fri-
villige og ansatte. Det er endvidere vigtigt, at der sættes en 
organisatorisk ramme for ansvaret. 

• Hvem tager imod de frivillige?

• Hvem henvender de frivillige sig til med spørgsmål 
eller information?

• Hvem gør hvad, hvis der opstår problemer?
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Derfor er det vigtigt, at I som arbejdsplads lægger en plan, 
før I byder frivillige indenfor, da dette medvirker til god inte-
gration af de nye tiltag på arbejdspladsen. Det er med til at 
give sikkerhed hos såvel de frivillige, som hos medarbejder-
ne. Planen kan fungere som en handlingsplan for opstarts-
fasen og kan for eksempel beskrive

• Hvilke frivilligaktiviteter kan give mening og værdi 
for vores arbejdsplads og brugere og er det et 
ønske fra brugerne?

• Hvilken rolle har medarbejderne i forbindelse med 
de frivillige aktiviteter?

• Hvem fungerer som tovholder/kontaktperson og 
byder de frivillige velkommen?

• Hvordan introduceres de frivillige til opgaverne?

• Hvad skal de frivillige orienteres om og evt. skrive 
under på?

• Hvordan sikrer vi, at de frivillige trives?

• Hvordan håndterer vi eventuelle konflikter med 
(og mellem) de frivillige?

Planen skal også forholde sig til ledelse og kontaktpersoner.

2.3 Ledelse 

Det er vigtigt, at der er tydelighed omkring den ledelses-
mæssige forankring. Den kommunale leder skal se, høre og 
anerkende de frivillige, som der indgås samarbejde med. 
Dertil er det lederens ansvar at sørge for, at der er gode 
fysiske rammer om de frivillige, så de føler sig velkomne på 
arbejdspladsen herunder også at medarbejderne er klædt 
på til opgaven.

Læs mere: Inspiration findes hos Væksthus for ledelse. 

2. 4 Kontaktpersoner

Udpeg altid en eller flere kontaktpersoner, som de frivillige 
kan henvende sig til med mindre spørgsmål. Kontaktperso-
nen kan ligeledes være den, der viser nye frivillige rundt og 
drøfter opgaver og roller. 
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3. Sæt klare rammer sammen 
med de/den frivillige

Gensidig respekt er afgørende i samarbejdet 
mellem kommunale og frivillige aktører. Den 
frivillige må respektere de ansattes kompe-
tencer og faglige mandat, og den kommuna-
le medarbejder må respektere den frivilliges 
selvstændighed og personlige motivation 
for det sociale engagement.

3.1 Spilleregler

Frivillige eller foreninger hverken kan, eller skal erstatte 
kommunalt personale. Frivillige kan udelukkende løse op-
gaver, som ellers ikke ville blive løst. Det betyder, at frivillige 
ikke må løse opgaver, som kræver visitation eller registre-
ringer. Frivillige kan heller ikke overtage ydelser, som borge-
ren har retskrav på. Omvendt kan en frivillig ikke afkræves 
referater eller rapporter. 

3.2 Roller og forventninger

Inden det konkrete samarbejde begynder, bør I have en ty-
delig plan med en klar rollefordeling, som både frivillige og 
personale bakker op om. På den måde kender alle deres rol-
le og ansvar i forløbet. 

Sørg for at afstemme jeres forventninger til hinanden hele 
vejen rundt: medarbejdere, ledere og frivillige. Det vil gøre 
det videre samarbejde lettest for alle parter. 

Sørg også for løbende at evaluere samarbejdet eller akti-
viteten, så den hele tiden fungerer tilfredsstillende for alle 
parter. Det er vigtigt, at der bliver rettet op på eventuelle 
misforståelser så hurtigt som muligt. Man risikerer at skabe 
en dårlig stemning eller miste en god frivillig, hvis man ikke 
får løst problemerne med det samme. 
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4. Den gode introduktion

Når I har styr på rammerne, er det tid til at 
mødes med de frivillige eller foreningen. Det 
er vigtigt at holde et indledende møde med 
hver enkelt frivillig eller forening. Dette for 
dels at byde velkommen, men også for at 
få afklaret roller og forventninger til hinan-
den samt en generel introduktion til bruger- 
gruppen.

Husk at sørge for, at de frivillige føler sig velkomne. Derfor 
er det vigtigt med en god introduktion til arbejdspladsen, da 
dette medvirker til et godt samarbejde. En god introduktion 
til arbejdspladsen og til opgaverne kan sikres ved, at de fri-
villiges kontaktperson: 

• Fortæller om arbejdspladsen og de daglige rutiner 

• Afklarer hvilken interesse den frivillige har  
i opgaven

• Afklarer hvor meget tid den frivillige har til  
rådighed til opgaven

• Forventningsafstemmer ift. institutionens  
ressourcer

• Formidler gensidigt ansvar og forpligtelser

• Introducerer den frivillige til brugernes ønsker og 
behov samt eventuelle særlige udfordringer i tæt 
samspil med brugerne 

• Fortæller om arbejdspladsen og de daglige rutiner 

Det skal samtidig understreges, at det kræver en indsats at 
forberede og gennemføre en god introduktion til de frivilli-
ge samt at give løbende opfølgning på samarbejdet. Erfa-
ringerne viser dog, at den investerede tid er godt givet ud. 
En god opstart er den første forudsætning for, at de frivil-
lige trives og kan yde en positiv indsats til gavn for både 
borgere, medarbejdere og de frivillige selv. 

Når de første skridt til at indgå et samarbejde er taget, og 
de formelle aftaler omkring opgavens karakter og varig-
hed er på plads, er det tid til at de frivillige skal integreres 
som en del af arbejdspladsen. I de følgende afsnit er der 
opridset en række punkter, I som arbejdsplads skal være 
opmærksom på i hverdagen, når I samarbejder med frivil-
lige. I Aalborg Kommune findes der flere eksempler på, at 
kommunalt - frivilligt samarbejde er til glæde og inspiration 
for alle parter. 

Eksemplerne peger på at inddragelse, kommunikation, 
værdsættelse, forventningsafstemning og en klar rolle-
fordeling er noget, der har stor betydning for, om der ska-
bes et frugtbart samarbejde.
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5. Det gode samarbejde

Nedenfor ses en række opmærksomheds-
punkter for det løbende gode samarbejde 
mellem frivillige og den kommunale institu-
tion.

5.1 Kommunikation

God kommunikation mellem de frivillige og medarbejderne 
er en forudsætning for et godt samarbejde og for udviklin-
gen af nye idéer og aktiviteter. Derfor er det vigtigt, at I som 
arbejdsplads finder en god model for, hvordan I kan kom-
munikere med de frivillige, så alle får samme information. 
Hvis I har en hel gruppe frivillige tilknyttet, vil det ofte være 
en fordel at finde en person i gruppen, som vil tage ansvar 
for kontakten og koordineringen med resten af gruppen. I 
kan også sørge for, at der bliver oprettet en mailliste eller en 
Facebook gruppe el.lign., så alle frivillig jævnligt modtager 
ny information direkte. Desuden er det vigtigt, at gøre det 
klart for de frivillige hvem de skal henvende sig til, hvis der 
er fravær, problemer eller andet. Husk at ændringer, som I 
foretager på institutionen, også kan påvirke de frivillige. 

Det er også relevant at orientere brugerne af jeres insti-
tution, og gerne også de pårørende, om formålet med at 
invitere frivillige indenfor. Når brugerne og pårørende er 
forberedt, bliver opstarten nemmere, og måske er der også 
potentielle frivillige blandt dem. For eksempel har mange 
børn bedsteforældre, som både kan og vil give en hånd med 
i dagtimerne. 

5.2 Inddragelse

Inddragelse af de frivillige sikrer fælles ejerskab i samarbej-
det. Der findes flere måder hvorpå I som arbejdsplads kan 
sikre inddragelsen og den gode kommunikation: 

• Som nævnt ovenfor kan I udgive et kort nyheds-
brev til de frivillige med interne beskeder, gode 
historier og billeder fra de frivillige aktiviteter – 
og give ros til de frivillige for deres indsats. Det 
skaber fællesskab og giver glæde og stolthed ved 
de frivillige aktiviteter. Det er også en god måde at 
sikre, at alle får samme information.

• Inddrage de frivillige i fælles oplevelser f.eks.  
sociale arrangementer, hvor de frivillige får  
mulighed for at mærke det fællesskab de også 
bidrager til at få til at fungere. 

• I kan arrangere fællesmøder for de frivillige,  
som derved får et rum til fælles diskussion og  
evaluering af aktiviteterne. Det kan være en  
temaaften – eventuelt sammen med personalet. 
Bagest i håndbogen kan I finde en kontaktliste 
over frivillighedskonsulenter i jeres forvaltning 
som kan være behjælpelig med at finde relevante 
oplægsholdere. 

• Lederen og kontaktpersonen fra personale- 
gruppen kan løbende holde møder med de  
frivillige, så de i fællesskab kan evaluere  
aktiviteterne, planlægge særlige  
arrangementer og udvikle nye tiltag. 
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5.3 Anerkendelse

Den frivillige indsats er ulønnet. De frivillige har derfor brug 
for at blive motiveret med andre former for anerkendelse. 
En meget stor del af de frivilliges ”løn” er den anerkendel-
se I giver dem – så vær rundhåndet med den. Anerkendel-
sen kan se ud på mange måder. At blive værdsat drejer sig 
ikke kun om ros, det er også et udtryk for anerkendelse, at 
I f.eks.:

• Sørger for gode rammer for det frivillige  
arbejde – hjælp f.eks. med at skaffe materialer  
til de frivilliges aktiviteter 

• Sørger for gode fysiske forhold for de  
frivillige – f.eks. et sted at hænge overtøj mv. 

• Som arbejdsplads er åben over for de frivilliges 
forslag og kommentarer 

• Sørger for, at de frivillige får den relevante viden 
om, og introduktion til, institutionen og arbejdet 

• Laver særlige arrangementer, som for eksempel 
en temaaften eller en sommerfest for de frivillige 
for at vise jeres anerkendelse af deres arbejde 

• Skaber mulighed for personlig udvikling – og at 
personlige ønsker og motivation tages alvorligt 

• At I indlemmer de frivillige i det sociale fællesskab 
på arbejdspladsen 

• At de frivillige får mulighed for at få indflydelse  
på beslutninger, som vedrører dem 

Almindelige ting som at tilbyde opfølgningssamtaler og invi-
tere til sociale begivenheder, er også med til, at den frivillige 
føler sig værdsat på arbejdspladsen. Ovenstående er ligele-
des med til at sikre de frivilliges trivsel på arbejdspladsen. 

5.4 Konflikter

Konflikter opstår i alle situationer, hvor mennesker er sam-
men, og kan også opstå i samarbejdet med frivillige og/eller 
eventuelt blandt frivillige. At undgå konflikter er nærmest 
umuligt, men man kan gøre meget for at forberede sig på 
dem, og dermed gøre dem lettere at løse når de opstår. 
Denne forberedelse bør allerede starte, inden man sætter 
et samarbejde i gang, med en plan for en klar rolleforde-
ling samt tydelig kommunikation og opfølgning som både 
frivillige og personale bakker op om. Altså at have de rigtige 
klare gensidige aftaler på plads fra start.

Konflikter forsvinder ikke af sig selv. Hvis der opstår kon-
flikter, er det vigtigt at tage fat i dem så hurtigt som muligt. 
Nogle gange kan det være fristende at læne sig tilbage, og 
håbe på at de går over af sig selv, men det gør de meget 
sjældent. Man må sætte sig ned om bordet og få talt ud om, 
hvorfor tingene ikke fungerer som de burde – og her er det 
lederen, der har ansvaret for at sikre, at det sker. Konflikter 
om konkrete spørgsmål (hvilke aktiviteter skal vi have, hvor-
dan skal vi udføre dem osv.) er oftest de letteste at løse, for-
di man kan formulere rimeligt klare kompromisforslag. Men 
mange konflikter handler om personlige modsætningsfor-
hold, som kan være svære at gennemskue. Engang imellem 
kan det være nødvendigt at erkende, at en konflikt er uløse-
lig – eller vil kræve for mange ressourcer at løse. 

Kan man fyre en frivillig?
Et af formålene med frivilligt socialt arbejde er værdien for 
brugerne. Hvis en opgave ikke længere er relevant, eller hvis 
involveringen af frivillige ikke er hensigtsmæssig for bru-
gerne, så kan samarbejdet med en forening eller med enkel-
te frivillige ophøre. Omvendt kan en frivillig eller en frivillig 
forening til enhver tid selv vælge at træde ud. Samarbejdet 
kan også ophøre, hvis den ene af parterne ikke ønsker, eller 
ikke er i stand til at overholde sin del af samarbejdsaftalen. 

9



6. Styr på formalia

Nedenfor listes en række formalia, I skal have 
styr på og orientere de frivillige om.

6.1 Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er vigtigt – uanset om man får løn for 
det, eller arbejder frivilligt. Et godt arbejdsmiljø er med til 
at forhindre arbejdsskader og sygdom, ligesom det skaber 
trivsel blandt medarbejderne – både hos de fastansatte og 
de frivillige. Det vil til enhver tid være den daglige arbejds-
miljøleders ansvar at sikre, at arbejdsmiljølovgivningen 
overholdes. 

Når frivillige samarbejder med kommunen, og udfører ar-
bejdsopgaver på samme vilkår som de ansatte medarbej-
dere, er alle, der arbejder på institutionen – også de frivil-
lige, omfattet af den arbejdspladsvurdering (APV) og den 
arbejdsmiljøorganisation, som institutionen i forvejen har. 

Det vil sige, at der er samme forventninger, regler og for-
pligtigelser overfor de frivillige som over for ansatte medar-
bejdere, når det gælder psykiske belastninger (stress, kon-
flikter, mobning, seksuel chikane, vold, trusler, traumatiske 
hændelser, indflydelse på eget arbejde, manglende støtte 
osv.) 

6.2 Arbejdsskader

Det er altid vigtigt at tænke sikkerheden ind, når man plan-
lægger en arbejdsopgave, men det er især vigtigt i de situ-
ationer, hvor man erfaringsmæssigt ved, at der sker mange 
skader. Det er typisk: 

• Når opgaverne er nye for dem, der skal udføre 
dem. Sørg derfor for en grundig introduktion og 
tal om hvad man skal gøre, hvis der sker noget 
alvorligt.

• Når opgaverne er usædvanlige for dem, der skal 
udføre dem. Det kan for eksempel være en ar-
bejdsdag, hvor forældre mødes for at lave kreativ 
udsmykning. Brug frivillige med særlige forudsæt-
ninger til at stå for et område de kender til, for 
eksempel brug af maskiner, arbejde på stiger, eller 
teknisk hjælp til tunge løft.

• Når flere opgaver udføres samtidigt på samme tid.

Konkret kan I sammen drøfte spørgsmål som: 

• Er der nogen områder, hvor de frivillige kan  
komme til skade, mens de løser en opgave?

• Er de/I helt trygge ved det arbejde, der skal  
udføres?

• Hvordan tilrettelægges arbejdet, så det er sikkert?

•  Hvad er planen for hvad der skal gøres, hvis der 
alligevel sker et uheld? 
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6.3 Forsikring

Der skelnes mellem frivilligt arbejde og en frivillig indsats.
Hvis en borger efter aftale med Aalborg Kommune leverer 
frivilligt arbejde for Aalborg Kommune og kommer til ska-
de, kan skaden være omfattet af arbejdsskadesikringsloven. 
Dette gælder ikke for en frivillig indsats. Frivillig indsats er 
ikke omfattet af arbejdsskadesikringsloven.
Læs mere om forsikring af frivillige på KLIK

Aalborg Kommune har pr. 1. januar 2018 forsikret borge-
re, der leverer en frivillig indsats for Aalborg Kommune på 
lige fod med borgere, der laver frivilligt arbejde for Aalborg 
Kommune. Der er tegnet ulykkes- og ansvarsforsikring.
Læs mere om forsikring på KLIK.

6.4 Skattefri godtgørelse

Der kan efter aftale udbetales skattefri godtgørelse f.eks. 
til kørsel, telefon, særlig beklædning eller lignende. Det kan 
være nødvendigt med kørsel i egen bil, for at den frivillige 
kan udføre sin opgave. Det vil typisk være, når selve opga-
ven omfatter kørsel - altså ikke kørsel fra hjem til opgave 
og vice versa. 

Såvel foreninger som Aalborg Kommune kan efter aftale 
udbetale kørselsgodtgørelse skattefrit til frivillige. Her skal 
kommunen indberette udbetalingen, men det er ikke tilfæl-
det for foreningerne. 

6.5 Tavshedspligt

Offentlige ansatte er pålagt tavshedspligt jf. Forvaltnings-
loven og Straffeloven. Dette gælder ikke på samme måde  
for frivillige. Straffelovens § 264 betyder dog, at det er 
strafbart for borgere at videregive oplysninger om andre 
personers private forhold. Dette skal den frivillige gøres op-
mærksom på, og det skal indgå i samarbejdsaftalen. 

6.6 Underretningspligten

Mens offentligt ansatte er underlagt en udvidet underret-
ningspligt, så har almindelige borgere, og dermed også fri-
villige, underretningspligt i henhold til Lov om Social Service 
§ 154. Dette gælder, når børn og unge er udsat for misrøgt i 
en sådan grad, at der er fare for deres sundhed og udvikling. 

6.7 Børne- og straffeattester

Er man beskæftiget med børn under 15 år, enten som fri-
villig eller ansat, skal der indhentes børneattest for at sikre, 
at en person ikke har været straffet for overgreb på børn. Er 
de frivillige i samarbejdet tilknyttet en forening, er det for-
eningens ansvar at indhente børneattest. Spørg foreningen 
om de er bekendt med børneattester. 

Er man beskæftiget som frivillig i Aalborg Kommune med 
børn og unge under 15 år skal der indhentes straffeattest.
Læs mere om børneattester 

Læs mere om straffeattester her https://politi.dk/bestil/
bestil-straffeattest/privat-straffeattest

6.8 Særligt om dagpengemodtagere 
og efterlønnere

Som udgangspunkt kan alle udføre frivilligt arbejde, men I 
skal være opmærksomme på, at der gælder særlige regler 
for dagpengemodtagere og efterlønnere ift. omfanget af 
det frivillige arbejde, og a-kassen skal gøres bekendt med 
de opgaver, man udfører. 

Det er vigtigt at gøre den frivillige opmærksom på, at de 
selv er ansvarlige for at afklare disse ting med sin a-kasse.
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7. Tjekliste for samarbejde 
med frivillige 

Inden samarbejdet indledes

Er der enighed i MED-udvalget og personalegruppen 
om samarbejdet med frivillige?

Hvem har ”ledelsesansvaret” for de frivillige?  

Hvem er kontaktperson(er) for de frivillige?  

Hvad er de frivilliges opgave?
• Hvad kan de frivillige hjælpe med
•  Hvad må de/må de ikke? 

Klare rammer

Sæt de klare rammer sammen med de/den frivillige 
– afhold samtaler med hver enkelt frivillig/
forening 

Hvad skal spillereglerne være?
• Hvad er den frivilliges interesser
• Hvor meget tid forventer den frivillige at bruge

Hvilke forventninger har vi til hinanden og hvad er 
vores roller? 
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Den gode introduktion 

Hvad kendetegner vores arbejdsplads og de daglige 
rutiner og formalia

Hvad er den frivilliges interesse og opgave/rolle?

Det gode samarbejde

Hvordan inddrager vi de frivillige løbende?
• Informationer
• Fællesmøder
•  Fælles oplevelser
•  Sociale arrangementer 

Hvordan anerkender vi de frivilliges indsats?
• Gode fysiske rammer 
 (materialer, fysiske forhold som garderobe/rum)
•  Indlemmes i det sociale fællesskab på arbejdspladsen
•  Skabe mulighed for at udvikle og anerkende gode ideer
• Kurser/temamøder for frivillige
• Sociale arrangementer (f.eks. frivilligfest) 

Styr på formalia

Husk at have styr på og oplyse om
• Arbejdsmiljø
•  Arbejdsskader
•  Forsikring
•  Skattefri godtgørelse
•  Tavshedspligt
•  Underretningspligten
•  Børneattester 

13



8. Hvem kan jeg 
spørge om mere

Ældre- og 
Handicapforvaltningen

Kontakt:
Karin Boye
Frivillighedskoordinator
Telefon 9931 5300 
Mail: kbo-aeh@aalborg.dk

Kontakt:
Lajla Holtebo Gregersen
Handicapafdelingen
Telefon: 31 99 74 20
Mail: lgre-aeh@aalborg.dk

Familie- og 
Beskæftigelsesforvaltningen

Kontakt:
Ken Nielsen
Frivilligkonsulent
Telefon 9932 7608 
Mail: knie.fb@aalborg.dk

Skoleforvaltningen

Kontakt:
Karen Nygaard Kristensen
Konsulent
Telefon 93520054
Mail: knk-skole@aalborg.dk

Sundheds- og 
Kulturforvaltningen

Kontakt:
Morten Ubbesen
Frivilligkonsulent
Telefon 9931 4172 
Mail: morten.ubbesen@aalborg.dk 

By- og 
Landskabsforvaltningen

Kontakt:
Anne Mette Ganner Bech
Parkforvalter 
Telefon 9931 5308 
Mail: AnneMette.bech@aalborg.dk

Miljø- og 
Energiforvaltningen

Kontakt:
Steffen Lervad Thomsen
Leder Center for Grøn Omstilling
Telefon 9931 5308 
Mail: Steffen.thomsen@aalborg.dk 

De Frivilliges Hus

Kontakt:
De frivillige hus
Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg
Tlf: +45 9811 1344
frivillighuset@frivillighuset.dk
http://frivillighuset.dk
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9. Nyttige links

http://www.frivillighed.dk

Center for frivilligt socialt arbejde hjælper frivillige og frivil-
lige sociale organisationer med at udvikle rammer for frivil-
ligt socialt arbejde, som tiltrækker nye frivillige og fremmer 
læring og udvikling. Som kommune, institution og medar-
bejder kan I finde masser af gode råd til hvordan, at I samar-
bejder med frivillige. 

http://www.arbejdsmiljoviden.dk

Videnscenter for Arbejdsmiljø har en række artikler vedrø-
rende frivillige og arbejdsmiljø. Brug søgefeltet på siden og 
skriv ”frivillig”. 

http://www.frivilligjob.dk 

Opslå ”stillingsannoncer” for frivillige jobs.

https://frivillighed.dk/publikationer/
frontloebere-for-frivillighed 

Håndbog om frivillighed – målrettet frivilligkonsulenter mv.
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