
FRIVILLIG LEDELSE
Få værktøjerne til at styrke arbejdet med 

rekruttering og ledelse af frivillige

I SAMARBEJDE MED





Idrættens Udviklingscenter udbyder i samarbejde med Erhervsakademi Dania denne uddannelse i  
Frivillig Ledelse. Uddannelsen er målrettet medarbejdere, konsulenter og foreningsledere der, ønsker  
ny inspiration og værktøjer til at arbejde med frivillighed og skabe stærke frivillighedsmiljøer.

Uden stærke frivillighedskulturer og evnen til at rekruttere og fastholde fremtidens frivillige ledere vil 
foreningslivet i Danmark stå med store udfordringer. 

De frivillige indgår som vigtige samarbejdspartnere og ressourcepersoner for kommuner og indenfor  
områder i Danmark, hvor de løser vigtige opgaver indenfor en lang række områder, som socialområdet, 
events og foreningslivet.

Rekruttering af frivillige bliver aldrig en nem opgave. En klar strategi for rekruttering og ledelse af frivil-
lige kan gøre foreningerne mere attraktive for frivillige, og ikke mindst lette arbejdet for de ledere, som 
står med ansvaret for at rekruttere og lede andre frivillige.

Undersøgelser viser, at foreninger og organisationer med en bevidst frivillighedsstrategi har  
væsentligt nemmere ved at rekruttere og fastholde frivillige. Derfor er viden om indholdet i succesfulde  
frivillighedsstrategier, konkrete teorier, modeller og værktøjer vigtige elementer i at skabe stærke  
frivillighedsmiljøer.

På denne uddannelse får du ny viden og konkrete værktøjer om følgende emner:

• Motivationsteorier og viden om hvordan du engagerer mennesker 
• Viden om forskellige frivillighedsroller - og hvordan du kan arbejde strategisk med dem
• Kommunikationsteori – og værktøjer til at styrke kommunikationen med de frivillige
• Viden om socialiseringsprocessen af frivillige
• Teorier om visioner og værdier som ledelsesværktøjer
• Ledelsesværktøjer til at styrke ledelsen af frivillige via motiverende mål og rammer
• Vidensledelse og værktøjer til at strukturere og gemme viden i organisationen 
• Værktøjer til gode beslutningsprocesser
• Værktøjer til at udvide rekrutteringsgrundlaget i organisationen
• Mødeledelse – skab bedre møder og find mere tid til det væsentlige i organisationen



UNDERVISERE 
Uddannelsesleder Klaus Frejo

Direktør for Idrættens Udviklingscenter Klaus Frejo, har mere end 25 års erfaring med at arbejde med rekrut-
tering og ledelse af frivillige. Dette være sig både helt praktisk som foreningsformand for en forening med 
350 medlemmer, som sportschef ved Viborg Idrætsråd med rådgivning af 63 foreninger og som manager i 
Viborg Golfklub med ansvar for ledelse af mere end 70 frivillige. 

Teoretisk har Klaus Frejo arbejdet med emnet både via sin kandidatafhandling fra Aalborg Universitet om 
rekruttering af frivillige, samt som underviser på forskellige videregående uddannelser. Derudover har han 
gennemført foreningslederkurser for mere end 150 foreningsledere de seneste 6 år. 

Alle øvrige undervisere fra Idrættens Udviklingscenter har stor teoretisk viden om rekruttering af frivillige, 
samt konkret erfaring med arbejdet med frivillige i praksis

I undervisningen inddrages deltagernes egne erfaringer og perspektiver. Dette fordi vores erfaringer viser, 
at det er forudsætningen for det bedste læringsmiljø. Vi forudsætter aktiv deltagelse og engagement og  
tilbyder til gengæld et udfordrende og inspirerende læringsmiljø, med stor teoretisk indsigt, faglighed  
og  erfaring fra frivillighedens verden.

Uddannelsen bygges op omkring kortere teoretiske indlæg efterfulgt af konkrete opgaver med udgangs-
punkt i skabeloner og værktøjer, som deltagerne kan anvende til at arbejde med egne problemstillinger og 
løsninger efterfølgende.

Undervisningsmaterialet udleveres i fysisk print og alle deltagere oprettes i onlineværktøjet Dropbox, hvor 
undervisningsmateriale, skabeloner, værktøjer m.v. uploades. 

Her uploades ligeledes en skabelon til udarbejdelse af en samlet rekrutteringsstrategi som deltagerne  
arbejder på løbende under uddannelsen. Skabelonen danner udgangspunkt for en mundtlig eksamen som 
afslutning på forløbet. 

UNDERVISNINGSFORM

UNDERVISERE



MODULER
1. MODUL

Denne dag arbejdes med følgende temaer:

• Hvordan kan man forstå strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige?
• Hvilke udfordringer skaber samfundsudviklingen for rekrutteringen af frivillige?
• Teorierne bag personlig motivation og forskellige frivillighedsroller
• Kommunikationsteori og beslutningsprocesser
• Hvordan kommer man i gang med at lave en strategi for rekruttering og fastholdelse af frivillige?
• Hvordan forankres rekrutteringsprocessen i organisationen?
• Hvordan udvides rekrutteringsgrundlaget for frivillige i organisationen?

2. MODUL

Denne dag arbejdes med følgende temaer:

• Hvorfor er jeres forening værd at arbejde for?
• Betydningen af en stærk mission og vision for jeres forening
• Om at arbejde med værdier som grundlag for etablering af en følelse af fællesskab og fælles formål
• Om at formilde mission, vision og værdier til medlemmerne 
• Teamledelse og aftaler om godt samarbejde i bestyrelse og udvalg
• Nye mødevaner og måder at arbejde på – effektiv mødeledelse 
• Gode beslutningsprocesser – Vejen til mening, ejerskab, motivation og engagement
• Fra enkeltbeslutninger til formulering af principper og motiverende rammer for opgaveløsning

3. MODUL

Denne dag arbejdes med følgende temaer:

• Videndeling og strukturering af opgaverne i foreningen
• Om at lave årsplan og opgavebeskrivelser 
• Uddelegering af opgaver så flere løfter i flok
• Oprettelse af årsplan og handleplaner i Dropbox
• Fordel opgaverne bedre via organisering og fordeling af opgaver 
• God Ledelse af frivillige som vej til engagement og fastholdelse
• Socialiseringsprocessen af frivillige - fra nyt bekendtskab til stærke relationer
• Opsummering af elementerne i rekrutteringsstrategien

MODULER





PRAKTISK
PRIS I ALT 7.800 KR. INKL. MOMS

Tilmelding til uddannelsen inkluderer:
• Gennemførelse af 3 dages undervisningsforløb á 7.5 timer 
• Forplejning på alle undervisningsdage
• Undervisningsmaterialer, skabeloner og værktøjer til brug for det videre arbejde med at styrke  

frivillighedsmiljøet i egen organisation
• Mappe med printet undervisningsmateriale
• Eksamen og uddannelsesbevis fra Dania Erhverv og Idrættens Udviklingscenter

Studerende og deres arbejdsgivere har mulighed for at søge tilskud til uddannelsen via 
Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU), Omstillingsfonden samt evt. kompetencefonden. 

Tilskud fra Omstillingsfonden på op til kr. 10.000,- pr. år. såfremt du opfylder kravene.
Tilskud fra Statens Voksen Uddannelsestøtte (SVU) tildeles til arbejdsgiveren der sender  
medarbejderen på uddannelse. Såfremt medarbejderen opfylder kravene, kan arbejdsgiveren modtage 
kr. 580 ,- pr. undervisningsdag. Læs mere på hhv. www.svu.dk og www.ufm.dk

Tilmelding
Tilmelding til uddannelsen sker på mail til Kursuskoordinator Cecilie Hallstrøm på mail cecilie@iuce.dk.  
Vi træffes på telefon 42901387 for yderligere information.
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UDDANNELSESSTED

Uddannelsen afholdes tre forskellige steder i landet alle dage fra 08.30 – 16.00

Erhvervsakademi Dania, Prinsens Allé 2, 8800 Viborg
De tre moduler afholdes henholdsvis d. 15. januar, 28. januar og 25. februar.

Sportshotel Vejen, Jacob Gades Allé 1, 6600 Vejen
De tre moduler afholdes henholdsvis d. 16. januar, 29. januar og 26. februar.

Hafnia Hallen, Julius Andersens Vej 6, 2450 København SV
De tre moduler afholdes henholdsvis d. 14. januar, 30. januar og 27. februar.

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen på i alt ca. 30 minutter med udgangspunkt i den  
udarbejdede rekrutteringsstrategi. Uddannelsen Frivillig Ledelse er baseret på akademifaget ”Ledelse 
der skaber social kapital” på 5 ECTS. 


