
FACILITATORER 

Chefkonsulent Rikke Engly Mygind og seniorkonsulent 

Siff Monrad Langkilde. 

FORBEREDELSE

Inden workshoppen skal I udvælge en case, som I vil ar-

bejde med på dagen. Det kan være en frivillig-indsats, 

som allerede er i gang eller som I er ved at udvikle, eller 

casen kan være et udsat boligområde, hvor I gerne vil 

begynde at arbejde strategisk med frivillighed.

I bedes sende os en kort beskrivelse af casen senest en 

uge inden workshoppen. Vi anbefaler, at I på workshop-

pen arbejder sammen i grupper af to-tre personer om 

hver case. Hvis I kommer flere end tre fra samme sted, 

kan I med fordel medbringe to cases. 

TID OG STED 

Torsdag d. 22. august fra kl. 10.00 – 15.30.  

CFBUs lokaler, Sadelmagerporten 4, 2650 Hvidovre.

TILMELDING

Der er begrænset antal pladser, som fordeles efter 

først-til-mølle-princippet. Send din tilmelding til Nikoline 

Berg på nbe@cfbu.dk med workshopna samt navn og 

e-mail på alle deltagere. Tilmeldingen er bindende. 

Spørgsmål til workshoppen kan rettes til Rikke Engly Myg-

ind, rem@cfbu.dk. 

 

Se program på næste side >>

FRIVILLIGHED BLANDT 
BEBOERE  
I UDSATTE  
BOLIGOMRÅDER

Workshop om frivilligstrategi  
i udsatte boligområder 

Med udgangspunkt i jeres lokale cases fokuserer vi på, 

hvordan I kan arbejde systematisk og bevidst med sam-

menhængskraft og medborgerskab og inddragelse af 

beboere med forskellige ressourcer i frivillige indsatser.

INDHOLD PÅ WORKSHOPPEN

• Viden, inspiration og redskaber til at lægge en strate-

gi for jeres arbejde med frivillige ressourcestærke og 

-svage beboere i udsatte boligområder.

• Skarpt fokus på formålet med at arbejde med frivillige, 

nødvendige kompetencer og roller. 

• Inspiration til bevidst rekruttering og involvering af be-

boergrupper. 

• Viden om forankring – og hvordan samarbejde på 

tværs af helhedsplaner, kommuner og NGO’er kan til-

byde nogle særlige metoder og tilgange hertil. 

• Sparring på konkrete udfordringer med andre deltage-

re og konsulenter fra CFBU.

UDBYTTE  

• I får viden om - og redskaber til,  hvordan I kan arbej-

de strategisk med boligområdets sammenhængs-

kraft, beboernesmedborgerskab og frivillighed i 

udsatte boligområder. 

• Et skarpt fokus på formålet med at arbejde med fri-

villige, nødvendige kompetencer og roller. 

• Inspiration til bevidst rekruttering og involvering af 

beboergrupper. 

• Viden om forankring – og hvordan samarbejde på 

tværs af helhedsplaner, kommuner og NGO’er kan 

tilbyde nogle særlige metoder og tilgange hertil. 

• Sparring på konkrete udfordringer og løsninger 

med andre deltagere og konsulenter fra CFBU. 
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F R I V I L L I G H E D  B L A N DT  B E B O E R E   I  U D S AT T E   B O L I G O M R Å D E R A F  B O L I G S O C I A L E  I N D S AT S E R 

FORELØBIGT PROGRAM

Kl. 9.30-10:00  Ankomst – kaffe, the og en morgenbolle

Kl. 10:00-10:10  Velkommen, dagens program og præsentationsrunde

Kl. 10:10-10:30  Udvikling i arbejdet med frivillighed   – frivillighedens logikker, politikker og  

   strategier. 

Kl. 10.30-10.55   Medborgerskab og sammenhængskraft

Kl. 10:55-11:10    Hvad er en frivilligstrategi i udsatte boligområder? 

Kl. 11:10-11:20    Pause

Kl. 11:20-11:50    Formålet og målsætningerne med at inddrage frivillige beboere  

Kl. 11:50-12:20   Frokost

Kl. 12:20-13:00   Hvem er målgruppen, og den bevidste rekruttering 

Kl. 13:00-14:00  Ledelse og fastholdelse af frivillige beboere 

Kl. 14:00-14:15   Pause – og lidt sødt

Kl. 14:14-15:15    Forankring af frivillige indsatser og samarbejdet med andre    professionelle  

   aktører

Kl. 15:15-15:30   Opsamling og afrunding

Kl. 15:30    Tak for i dag

OPBEVARING OG BRUG AF PERSONDATA VED TILMELDING TIL WORKSHOP OM FORANKRING

Når du tilmelder dig vores arrangement registrerer vi dit navn, telefonnummer (hvis angivet), mailadresse, samt hvor du er ansat. Disse 

oplysninger behandler vi fortroligt. Vi bruger oplysningerne til at kunne sende en bekræftelse på deltagelse, for at kunne tilrettelægge 

workshoppen samt sende matriale til dig.


