
Kunsten å lede frivillige 
Lederkurs 7. november 2014 

 



Dagens temaer 

• Om frivillige 

– og Askeladden 

• Om teambuilding 

• Om planlegging 

• Om mål 

 



Hvorfor er folk frivillige? 



Vi er en blanda flokk alminnelige mennesker 

Ferdigheter 

Engasjement /Tid 

Vi rekker ikke alt vi vil! 
Men når vi samarbeider, klarer vi mye sammen 



Hvorfor trenger vi frivillige? 

• Arbeidet i 
organisasjonen vår skal 
være givende 

• - og ikke stressende 

• Da er det lettere å 
rekruttere nye 

• Flere hender gir flere og 
bedre resultater 

• Flere hender forebygger 
at folk brenner seg ut 

 



Stillingsbeskrivelse 

• «Hei, vi trenger en fylkesleder som kan ordne 
alt, rydde i gammelt rot, få alle til å være 
venner, øke aktiviteten og inspirere alle og 
virkelig få det til å svinge. Kan ikke du gjøre 
det?» 

 



Frivillig-typer 

• Den praktiske 

Bake kake, bygge bål, 
arrangere tur, gjøre 
praktiske ting. Ofte 
langvarig ansvar 

• Den konvensjonelle 

Føre referat, etterlyse 
revisjon, skrive 
høringsuttalelser. Ofte 
langvarig ansvar 

 

• Den spontane 

Med på alt som er gøy. 
Stiller ofte opp på ulike 
ting. Avgrensa, ofte korte 
arbeidsoppgaver. 

• Entreprenøren 

Starte opp noe nytt. 
Gjerne store prosjekter 
(men helst ikke over lang 
tid). Liker å finne ut selv. 



Hvor er de frivillige? 



Askeladden og de gode hjelperne 

• Det hadde ikke gått bra 
hvis Askeladden sendte 
han som var så 
kjøttsulten til verdens 
ende for å hente vann… 

 



Beskriv dine frivillige 

• Gå sammen to og to 

• Beskriv dine frivillige.  

• Hva kan de? 

• Hva vil de? 

• Hvor mye tid har de? 

• Bruk positive ord og 
trekk fram hva folk vil og 
kan, ikke hva de ikke kan 
eller ikke rekker…. 

• Bruk 4 minutter, så bytt 

 

 

 



Teambuilding 

• Hva gjør dere som bare 
er sosialt/hyggelig? 

• Er det viktig?  

• Hvorfor er det viktig? 

• Kan man ha for mye 
sosialt? 

• Kan man ha for lite? 

 



Planlegging 

• Planlegger dere? 

• Må man planlegge? 

• Hvem planlegger? 

 



MÅL 

• Vinne sak 

• Få flere medlemmer 

• Få flere aktive 

• Gjøre arbeidet mer 
lystbetont 

• Arrangere flere 
aktiviteter som funker 
bra 



Evaluering 

• Evaluerer dere? 

• Hvorfor? 

• Hvordan? 

 


