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Dagens tema

• Engasjerende og inkluderende

• Hva vil dere oppnå I 2018?



Fakta

• Gratis
• KUD og HOD
• Følgeforskning
• Ressursgruppen



Norge er 
verdens-
mestere i 
frivillighet

61 % 
bidrar 
som 
frivillige

Frivillige er 
lykkeligere, 
friskere og 
mer aktive



Frivillighet 
forebygger
ensomhet



FRANK FILM



Innspill

• Gi meg kjennetegn på en inkluderende kultur

• Hva gjør dere i dag for å skape engasjement?



Frivilligheten
skaper
ressursterk
ungdom



Plass til de 
som ikke 
allerede er 
med? 



Spørsmål

• Hvordan vil dere tilrettelegge for at nye frivillige føler eierskap?









Se andre som er registrert



















Hvilke nye 
frivillige vil 
dere ha 
med?



Rett
person?



Frivillige med særlige behov

• Helt nye – kjenner ikke til frivillig sektor eller organisasjonen

• Unge
• Uten norsk språk
• Funksjonsnedsettelse

• Usikre
• Uerfarende
• Behov for ekstra støtte



Tips til samtalen

• Takk
• Vær ærlig
• Ta hensyn til følelser
• Fokus på sak fremfor person
• Få frem egen refleksjon og få aksept
• Finn nye og gode alternativ og en felles løsning



Har dere en plan?



Fire steg for å rekruttere og 
beholde frivillige

1. Planlegg
2. Fortell folk om det
3. Følg opp de nye
4. Start på 1 igjen



1. Planlegg
• 1. Planlegg

• Hvor mange nye frivillige ønsker dere? Sett et mål!
• Hvilke oppgaver kan de nye frivillige gjøre hos dere?

• Hvor mye tid tar det?
• Hva slags oppfølging får den frivillige?



2. Fortell folk om det

Hvordan skal folk få vite om 
foreningen og mulighetene som 
frivillig? Hvor er dere synlige?



3. Følg opp de nye (og 
eksisterende) frivillige

Hva er deres beste tips til å holde 
på frivillige?



3. Følg opp de nye

• Vær tilgjengelige og raske. Maks syv dager svartid!
• Få folk raskt ut i aktivitet
• Bli kjent med hver enkelt. Lær alle navn!
• Send påminnelser på sms
• Fadderordning 
• Be om tilbakemeldinger



Viktig for å beholde frivillige

• Meningsfylte aktiviteter 
• Anerkjennelse 
• Sosialt fellesskap 
• Faglig utvikling og påfyll 
• Tilgjengelig og variert aktivitetstilbud 
• Utviklingsmuligheter 
• Tillit fra organisasjonen



4. Start på 1 igjen

• Hva fungerte, hva fungerte ikke?
• Hvordan bli bedre denne gangen?

• Ikke mist motet! 



Frivillige er ferskvare, 
husk å svare de som melder seg raskt



Be oss om 
fremming
på 
kontakt@
frivillig.no



Kaffekopp1




