Introduktion til frivilligt arbejde
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Introduktion til frivilligt arbejde hjælper dig med at sætte rammerne for frivilligforløbet. Formålet er at forberede de unge til det
frivilligforløb, som du har sammensat til dem over to til tre undervisningsgange. Introduktionen består af tre elementer:
•
•
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i spil for at styrke motivationen til at engagere sig i frivilligforløbet. Sig det gerne højt, så der skabes
et frit og trygt rum med plads til erfaringsdeling og forventningsafstemning.
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Hvis muligt afhold gerne introduktionen i et andet lokale end jeres faste undervisningslokale. Det
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Start med en fælles brainstorm med fokus på at få eleverne på banen
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•
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• Opsummér elevernes svar
og sæt scenen for forløbet med inspirationsfilm fra hjemmesiden
MEDtil
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eller invitér rollemodeller
oplæg.
• Få de unge til at tale højt om deres erfaringer og drømme i forhold til fritid og frivilligt arbejde
ved at tage aktiv stilling til en række udsagn i en afsluttende gulvøvelse

Som inspiration til at fortælle de unge om hvorfor I går i gang med frivilligforløb kan I fortælle at:
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alternativ til praktik eller
noget for jer i en eller flere
andet.
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Start fælles brainstorm med et åbent spørgsmål: Hvad tænker I på, når jeg siger
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Inviter de unge til at byde ind med deres erfaringer eller gæt. Stil uddybende
spørgsmål og lægt vægt på konkrete eksempler, følelser og motivationer. 		
Skriv svarene ned, så alle kan se eller høre dem.

svar med et oplæg om forskellige foreningstyper, 		
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Supplerende øvelse: Du kan supplere med en øvelse, hvor du lader
eleverne arbejde i grupper eller to og to med at finde informationer om
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en konkret forening. Opgaven kan være at blive klogere på foreningens
formål, aktiviteter, og hvad man kan lave som frivillig med afsæt i
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Sæt rammen for frivilligforløbet og skitsér det kommende frivilligforløb herunder
hvad de kan forvente, hvornår, og hvordan, samt om frivilligpraktikken er en
obligatorisk eller valgfri aktivitet.
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du synes det giver bedre mening
at starte med dette,
så bytter du bare rundt på brainstorm og rammesætning.)
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nederst på siden)
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Du finder
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på siden Start
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