
Frivillig i FOKUS 
Når du gerne vil være en del af et fællesskab og samtidig gøre en forskel for andre  

 

 

Hvad får du ud af det? 

 

 Mulighed for at gøre en positiv forskel 

for andre 

 

 Et frivilligfællesskab med andre frivillige 

i FOKUS og medlemskab i 

Facebookgruppen, ”Frivillig i FOKUS” 

 

 Mulighed for at deltage i gratis kurser 

fra Center for Frivilligt Social Arbejde 

 

 Evt. tilbud om uddannelse som 

reflektant ved Åben Dialog møder 

 

 Mulighed for tilknytning til andre 

frivillige foreninger og organisationer 

 

 Tilbud om en personlig udtalelse fra 

FOKUS 

 

Hvad skal du være villig til? 

 

 At møde op når det er aftalt 

 

 Være imødekommende overfor 

borgere der er i forløb i FOKUS  

 

 Deltage i frivilligmøde ca. hver 

anden måned 

 

 Turde spørge om hjælp og stille 

spørgsmål 

 

 Sætte særlige kompetencer i spil 

 

 At tale med din sagsbehandler, hvis 

du er på offentlig forsørgelse, om 

hvor mange timer du må bruge på 

frivillighed 

 

 

Mulige opgaver 

 

 Deltage i infomøder, hertil forberede 

kaffe/the – som ved læringsforløb 

 

 Praktiske opgaver i FOKUS  

 

 Tilknytning til et læringsforløb 

 

 Praktisk inden læringsforløb – kaffe, 

the, gøre klar 

 

 Evt. deltage i planlægningen af 

læringsforløb 

 

 Hjælpe nye borgere med at møde op i 

læringsforløb – det kan fx betyde at 

man følges eller sender en sms 

 

 Eventuelt i fremtiden: deltage som 

reflektant til Åben Dialog møder 

(kræver uddannelse) 

 

 

Kontakt 

 

Kontakt Lykke eller Jeppe hvis du gerne vil være 

frivillig. De vil så indkalde dig til et møde, hvor I 

taler om hvilke opgaver, du gerne vil løse. De vil 

også bede dig underskrive en Frivilligaftale, der 

blandt andet indbefatter tavshedspligt. 

 

Lykke 

Mobil: 9243 6713, e-mail: lylin@slagelse.dk 

Jeppe 

Mobil 9243 0478, e-mail: jesiv@slagelse.dk 

 

Medlemskab af facebookgruppen: 

Find gruppen Frivillig i FOKUS under FOKUS´ 

facebookside, som hedder: 

FOKUS – Enhed for Forandring og Udvikling.  

Ansøg om medlemskab og så tilføjer vi dig  
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