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1. Mål og drømme:
Det vil jeg gerne opleve i et nyt fælleskab

EKSEMPEL

MEDFRIVILLIG

DIALOG MED
FORENING

Forklaring til den unge
Første spørgsmål handler om at finde frem til, hvad du
drømmer om, når du skal prøve at være frivillig. Du får ikke
løn som frivillig, men til gengæld kan du få noget andet.
Det kan være ting, som du gerne vil lære, personer du
gerne vil møde, eller følelser, du gerne vil mærke. Måske
oplever du det ikke fra dag et, men hvis PRAKTIK
du ved, hvad du
REDSKABER
AKTIVITET
ØVELSE
TJEKLISTE
gerne vil have ud af at være frivillig, kan det være lettere at
finde en forening, som er noget for dig.
VEJVISER
OBSERVATØR
OVERSÆTTTER
BEHOVSTEAM
Øvelsen
til den unge
AFKLARING
Tænk over, hvad du håber på at opleve, lære, gøre og føle,
når du skal bruge tid på at være frivillig?

Hjælpespørgsmål
1-1 MED UNG
UNDERVISER
KORDINATOR
SOCIALE
HELE
FRIVILLIGE
KLASSEN
• Er der sager, der optager dig, eller drømmer du om at
ændre i verden – for dig selv eller for andre?
• Hvilke konkrete ting kunne du godt tænke dig at lære
eller blive bedre til?
• Er der noget, du godt kunne 			
1.
tænke dig at øve dig i?
• Er der nogle følelser du godt 				
Mål og drømme:
kunne tænke dig at mærke, 				
Det vil jeg gerne
når du går hjem fra det 			
opleve i et nyt
frivillige arbejde?

2. Succesoplevelser:
Når jeg lykkes allerbedst
Forklaring til den unge
Andet spørgsmål handler om at kigge tilbage på en
tidligere succesoplevelse i dit liv. Tænk over en situation,
hvor du følte dig rigtig glad, godt tilpas, tryg og troede på
dig selv. Når du er nysgerrig på, hvad der gør en oplevelse
god for dig, får du samtidig nogle ideer til, hvad det er for
et fællesskab og en frivilligopgave, som vil være en god
FORTSÆTTELSE
oplevelse for dig.
Øvelsen til den unge
FØLGES AD
Skriv situationen
nedGRUPPE
og tænk over, hvad der gjorde at
FORLØB
netop denne situation var en god oplevelse? Skriv konkrete
handlinger, sætninger eller valg ned.

INDIVIDUELLE
FORLØB

Hjælpespørgsmål
DIALOG
BRAINSTOM
MED TEAM
• Hvad var det bedste ved oplevelsen og hvorfor?
• Hvad gjorde eller sagde du selv for at oplevelsen var god?
• Hvad gjorde eller sagde andre, så du følte dig godt tilpas?
• Hvordan kunne du mærke at
det var en god oplevelse?
2.
• Er der noget, som du kan tage
med videre, og gøre en anden
Succesoplevelser:
gang, eller kan bede andre
Når jeg lykkes
om at gøre, så du får en god
allerbedst
oplevelse?

VARIGHED

fællesskab

Den unge

Forklaring til den unge
Tredje spørgsmål handler om at
Interesser:
finde ud af, hvad du er god til og
Ting jeg er god til
og trives med
godt kan lide at lave. Det kan hjælpe
at lave
dig med at finde ud af, hvilke opgaver
3.
du har lyst til at lave som frivillig.
Når du ved, hvad du er god til, og
hvad du får energi af at lave, bliver det lettere for dig
at finde ud af, hvilke frivilligopgaver du kan være med til
at løse.
Øvelsen til den unge
Tænk over hvad du synes du er god til. Det kan være små
og store ting. Sig dem højt, skriv dem ned og snak om,
hvorfor den ting er værdifulde for andre.
Hjælpespørgsmål
• Hvornår gjorde du sidst noget, hvor du følte dig sej
og havde overskud? – hvad var det?
• Hvis min lærer (eller én anden, som har set mig være
sej) skulle sige, hvad jeg er god til, så ville de sige at…?
• I skolen/ i fritiden synes jeg, at det nemmeste er at…?
• I skolen/ derhjemme er det altid mig, der plejer at…?
• Hvilke typer opgaver giver dig energi og tilfredshed?

3. Interesser:
Ting jeg er god til og trives med at lave
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Personlige

Forklaring til den unge
Fjerde spørgsmål handler om at
egenskaber:
pege på positive, personlige
Hvad jeg selv og andre
egenskaber som du har, og som er
holder af ved mig
med til at gøre dig til den, du er.
4.
Det er egenskaber som har
indflydelse på, hvordan du tackler
og udfører dine opgaver alene og i samarbejde med andre.
Personlige egenskaber er derfor noget af det, som kan
være en kæmpe gevinst i et frivilligt fællesskab, fordi vi alle
er forskellige, og dermed kan bidrage til fællesskabet på
vores egen måde.
Øvelsen til den unge
Tænk over hvad du godt kan lide ved dig selv, og den måde
du er på sammen med andre. Tænk også over, hvorfor dine
nærmeste (familie, venner, klassekammerater m.fl.) godt
kan lide at være sammen med dig?
Hjælpespørgsmål
• Hvis nogle skulle sige noget om dig, der gjorde dig
rigtig glad, hvad skulle de så sige?
• Hvad kan du bedst lide ved dig selv?
• Hvis dine kammerater skulle sige de tre bedste ting
ved dig, hvad skulle det så være?
• Hvordan kan de positive egenskaber som du har være
værdifulde for andre?

4. Personlige egenskaber:
Hvad jeg selv og andre holder af ved mig
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