
Handleguides til samarbejdet med frivillige foreninger 

Kort og godt om handleguidene

Handleguidene er henvendt til dig som medarbejder i Kerteminde Kommune, der ser, at de børn, unge eller familier, du har 
kontakt til i din arbejdsdag, kan have gavn af et tilbud fra frivillige foreninger med et socialt formål. Handleguidene fortæller dig, 
hvordan du skal skabe kontakten til de frivillige foreninger og indgå aftaler med foreningerne.
Handleguidene er afstemt med de firvillige foreninger i projektet ”Samarbejdsmodel – frivillige / kommunale partnerskaber”

Handleguidene bygger på to sæt principper:
1. Smidighed og fleksibilitet
2. Overblik, sammenhæng og koordinering

 
Princippet om  smidighed og fleksibilitet kommer i spil, når du vil etablere et samarbejde, om en enkelt familie, en enkelt barn eller 
ung eller en ligge gruppe børn eller unge. I sådanne tilfælde tager du direkte kontakt til foreningerne. Princippet kan også komme 
i spil, når det handler om en større gruppe børn eller unge eller flere familie og der er brug for at handle hurtigt.

Princippet om fælles overblik, sammenhæng og koordinering kommer i spil, når du vil indgå et samarbejde om en større gruppe 
børn, unge eller familier eller flere foreninger skal indgå i samarbejdet. I sådanne tilfælde skal træder en formel organisering af 
samarbejdet i kraft og der skal indgås en skriftlig partnerskabsaftale om det. Dette for at afstemme forventningerne, så indsatsen 
omkring børnene, de unge og familierne er så stabil og levedygtig som muligt.

Målgruppen for samarbejdet er børn og unge mellem 0 og 18 år og deres familier, der er i svære livssituationer eller i risiko for at 
komme det, som kan have gavn af et tilbud fra de frivillige foreninger.
Børnene, de unge og familierne skal bo i Kerteminde Kommune.
Børnene og de unge mangler et eller flere af grundvilkårene for en god og tryg barndom. De kan komme fra familier, der kan 
være kendetegnet ved en eller flere af følgende faktorer: ingen eller et lavt uddannelsesniveau, en svag tilknytning til 
arbejdsmarkedet, skrøbelige netværk, psykiske eller fysiske helbredsproblemer eller misbrugsproblematikker.
Børnene, de unge og deres familier skal ønske at indgå i en relation med frivillige



HANDLEGUIDE: SAMARBEJDE MED FIRVILLIGE FORENING OM FÅ BØRN OG FAMILIER  

Du ser et udækket 
behov hos et barn / 
ung, en gruppe børn / 
unge eller en familie, 
hvor det giver god 
mening at inddrage 
frivillige. 
Husk at frivillige ikke 
kan erstatte en 
kommunal indsats, 
men kan suppelere 
den. 

Du går til din leder og 
fortæller om dine 
tanker. Din leder 
hjælper med at afklare, 
om behovet kan 
dækkes af frivillige 
eller om det kalder på 
en kommunal indsats.
Din leder sørger for at 
orientere 
Knudepunktet: 
kbe@kerteminde.dk

Du taler med 
forældrene og 
barnet/den unge.
Du kan kun fortsætte, 
hvis forældrene ønsker 
kontakt til frivillige. 

Sammen med 
forældrene logger du 
på 
ForeningsVejviseren 
og undersøger, hvilken 
forening, det vil være 
relevant at tage 
kontakt til. 
Link:
https://www.frivilligcent
erkerteminde.dk/borge
r/find-forening 

Du eller forældrene 
kontakter foreningen 
og aftaler, hvordan 
indsatsen omrking 
barnet eller familien 
skal formes og 
indeholde.

Den frivillige indsats 
går i gang. Du, den 
frivillige og forældrene 
taler med jævne 
mellemrum om, 
hvordan det går.

Få børn 
eller få 
familier.

Frivillig 
Centret

Forenings-
vejviseren.

Kom-
munal 
eller 

frivillig?

https://www.frivilligcenterkerteminde.dk/borger/find-forening
https://www.frivilligcenterkerteminde.dk/borger/find-forening
https://www.frivilligcenterkerteminde.dk/borger/find-forening


HANDLEGUIDE: PARTNERSKAB MED FRIVILLIGE FORENINGER OM FLERE BØRN OG FAMILIER , HVOR DER ER BRUG 
FOR, AT SAMARBEJDET SÆTTES I GANG HURTIGT

Du ser et udækket 
behov hos en gruppe 
børn, unge eler 
familie, hvor det 
giver god mening at 
inddrage frivillige. 
Husk at frivillige ikke 
kan erstatte en 
kommunal indsats, 
men kan suppelere 
den. 

Du går til din leder 
og fortæller om dine 
tanker. Din leder 
hjælper med at 
afklare, om behovet 
kan dækkes af 
frivillige eller om det 
kalder på en 
kommunal indsats.
Din leder sørger for 
at orientere 
Knudepunktet:  
kbe@kerteminde.dk

Du logger på 
Foreningsvejviseren 
og undersøger hvilke 
frivillige foreninger, 
der vil være relevant 
at tage kontakt ti
Link: 
https://www.frivilligce
nterkerteminde.dk/bo
rger/find-forening
Du kan også 
kontakte 
Knudepunktet, som 
kan hjælpe med at 
skabe kontakten.

Du mødes med den 
eller de frivillige 
foreninger og 
sammen aftaler I 
indsatsens indhold 
og form samt 
fordelingen af roller 
og ansvar (brug 
skabelon til 
Partnerskabsmodel). 
Knudepunktet kan 
også hjælpe i denne 
fase. 

Du fortæller 
forældrene om den 
aftale, du har indgået 
med foreningerne og 
sikrer dig, at 
forældrene ønsker 
kontakt til frivillige. 

Den frivillige indsats 
går i gang. Du, de 
frivillige og 
forældrene taler med 
jævne mellemrum 
om, hvordan det går.
Knudepunktet sikrer, 
at indsatsen 
evalueres.

En skriftlig 
partner-
skabs-
aftale.

Flere 
børn eller 
familier. 
Hurtigt!

Frivillig 
Centret:
Forenings-
vejviseren:

Kommunal 
eller 

frivillig?

mailto:kbe@kerteminde.dk
https://www.frivilligcenterkerteminde.dk/borger/find-forening
https://www.frivilligcenterkerteminde.dk/borger/find-forening
https://www.frivilligcenterkerteminde.dk/borger/find-forening


HANDLEGUIDE: PARTNERSKAB MED FRIVILLIGE FORENINGER OM FLERE BØRN OG FAMILIER 

Du ser et udækket 
behov hos en gruppe 
børn, unge eller 
familier, hvor det 
giver god mening at 
inddrage frivillige. 
Husk at frivillige ikke 
kan erstatte en 
kommunal indsats, 
men kan suppelere 
den.

Du går til din leder og 
fortæller om dine 
tanker. Din leder 
hjælper med at 
afklare, om behovet 
kan dækkes af 
frivillige eller om det 
kalder på en 
kommunal indsats.

Du eller din leder 
kontakter 
Knudepunktet, som 
sørger for, at 
indsatsen sættes på 
Samarbejdsforum-
mets dagsorden:
kbe@kerteminde.dk

Partnerskabsudvalget 
mødes og drøfter 
indsatsen. 
Partnerskabsudvalget 
udformer en aftale og 
inddrager dig og din 
leder.

Sammen med 
Knudepunktet og de 
involverede 
foreninger fortæller 
du eller din leder 
forældrene om 
indsatsen og sikrer, 
at de ønsker kontakt 
til frivillige

Den frivillige indsats 
går i gang. Du, de 
frivillige og 
forældrene taler med 
jævne mellemrum 
om, hvordan det går.
Knudepunktet sikrer, 
at indsatsen 
evalueres.

Flere børn 
eller flere 

familier, og 
flere 

foreninger.

En skriftlig 
partnerskabs-

aftale.

mailto:kbe@kerteminde.dk
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