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Indledning – Hvad skal denne håndbog bidrage til?  
 

I Frivilligcenter Fredensborg har vi i 2014 haft et særligt fokus på kommunikation og 

rekruttering. Vi har valgt at rette blikket mod netop denne del af det frivillige arbejde, 

da det er vores overbevisning, at det er et vigtigt indsatsområde at prioritere. Alle de 

gode historier og tiltag, som foregår i foreningerne, skal formidles til omverdenen. 

Derfor er kommunikation, formidling og markedsføring afgørende. Samtidig bidrager 

alle kommunikative tiltag også til, at nye potentielle medlemmer eller frivillige får øje 

på foreningen - og omvendt kan en aktiv rekrutteringsindsats også kan skabe 

synlighed om foreningens aktiviteter og tilbud generelt. Kommunikation og 

rekruttering hænger derfor sammen, og er samlet set afgørende for en forenings virke 

og værdi.  

Opgaverne med at udbrede kendskabet til foreningernes aktiviteter og hverve nye 

medlemmer og frivillige kræver en stor indsats på tværs af kommunikationskanaler. 

Som nedenstående figur viser, er der en række områder/kommunikationskanaler vi i 

frivilligcentrets sekretariat kan hjælpe jer med at udnytte. Det er disse områder, som 

denne håndbog vil gennemgå, med det formål at give jer en række konkrete råd og 

tips, til hvordan I kan gribe kommunikations- og rekrutteringsopgaverne an. 

Nogle af opgaverne kræver, at I selv tager styringen, da vi i sekretariatet i skrivende 

stund ikke har ressourcerne til dette. Det gælder f.eks. udarbejdelse af plakater. På 

andre områder koordinerer vi fra vi en fælles indsats, f.eks. i form af det halvårlige 

aktivitetsprogram, jobavisen og de løbende nyhedsbreve, som vi udsender. Undervejs 

i håndbogen vil der være 

skabeloner, vejledninger og 

tjeklister, som I kan benytte 

direkte i jeres daglige 

arbejde. I er også meget 

velkomne til at henvende jer 

til frivilligcentrets sekretariat 

for hjælp til opgaverne. 

God læselyst! 

- Sekretariatet i 

Frivilligcenter Fredensborg  

  

Plakater, flyers 
mv. 

Fælles halvårligt 
aktivitetskatalog 

og jobavis 

Hjemmeside 
og nyhedsbrev 

Frivilligjob.dk 

Facebook 

Presseomtale 

Mundtlig 
formidling 
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Kapitel 1 – Hvad er det vi vil formidle? 

 

Uanset hvilken kommunikationskanal man bruger til at formidle sit budskab, er der 

nogle generelle retningslinjer for god kommunikation, som kan være nyttige at have 

sig for øje. 

 

Budskabet 

Det første man med fordel kan overveje lidt nøjere er, hvad det er, man gerne vil 

kommunikere omkring. Vil man f.eks. fortælle om foreningens formål, et givent 

arrangement, at man har brug for nye frivillige eller noget helt andet? Det kan lyde 

banalt, men et klart budskab er ikke en selvfølge. Ofte er der flere eller tvetydige 

budskaber i en formidling, der kan forvirre modtageren og i værste fald skabe tvivl 

omkring, hvad budskabet overhovedet er. Derfor: Definér et klart budskab - så er 

man kommet godt fra start! Budskabet kan defineres ved at stille spørgsmål som: 

 Hvad er det vi gerne vil have målgruppen til at forstå?  

 Hvad er målet med at skrive denne tekst?  

 Hvilken information skal modtageren være i besiddelse af efter, at have læst 

denne tekst? 

Et budskab kan både formidles gennem det skrevne ord, visuelt gennem farver og 

billeder og auditivt gennem lyd, hvis der f.eks. er tale om en video. Tekst skal derfor 

forstås bredt i denne sammenhæng. 

 

Målgruppen 

Det næste man skal overveje er, hvem der er målgruppen. Målgruppen er afgørende 

for, hvilke kanaler der er relevante at benytte til at formidle sit budskab, hvilke 

informationer der er vigtige at medtage, hvordan man skal udforme sine tekster, så 

modtageren forstår budskabet osv.  En målgruppe kan defineres som den gruppe af 

mennesker, man gerne vil formidle et givent budskab til. I foreningsregi kan man ofte 

skelne mellem om det er en information, der kun er relevant for foreningens 

medlemmer, frivillige, for potentielle nye medlemmer, borgere i lokalområdet osv. 

Prøv at beskrive målgruppen så præcist som muligt ved eventuelt at stille følgende 

spørgsmål: 

 Hvem henvender budskabet sig til/er det relevant for? 

 Hvilke demografiske faktorer (f.eks. alder, køn, geografisk bopælsområde) 

kendetegner den gruppe mennesker, vi prøver af nå? 

 Er der nogen særlige interesser som kendetegner målgruppen? 
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Ved at stille sig selv spørgsmål som disse, kan man danne sig et klarere indtryk af, 

hvem det er man kommunikerer til og dermed være bedre rustet til at vurdere, hvilke 

informationer der er vigtige at have med.  

 

Tekstens indhold og praktiske detaljer 

Når man har styr på, hvad det er man vil formidle og til hvem, har man et bedre 

udgangspunkt for at sætte sig i målgruppens sted og udforme den reelle tekst, hvor 

målet er at vække nysgerrigheden hos sin målgruppe og få sit budskab klart igennem. 

Man skal passe på, at det ikke bliver for internt og huske at medtage alle de praktiske 

detaljer der gør, at modtageren har mulighed for at undersøge omstændighederne 

nærmere efter at have læst teksten. Når man f.eks. skal lave et jobopslag eller 

beskrive et foredrag, er praktiske detaljer derfor vigtige at få med i teksten – især 

hvis der er flere led som behandler teksten inden den er helt færdig. Når vi i vi samler 

materialer til eksempelvis nyhedsbrevet er det derfor vigtigt, at den tekst vi får fra jer 

indeholder de rigtige informationer. Vi kan altid skære eller rette en tekst til, men vi 

kan ikke gætte os til eksempelvis tid og sted. Skemaet i bilag 1 kan bruges til 

beskrivelse af arrangementer og aktiviteter, som I sender til os i forbindelse med 

aktivitetskataloget, nyhedsbrevet eller hvis vi skal omtale et arrangement på vores 

hjemmeside. Generelt er følgende elementer vigtige at få med: 

 Hvor kan man finde mere information (eks. henvisning til hjemmeside, 

facebookprofil, email-adresse, telefonnummer, kontaktperson) 

 Hvor og hvornår foregår det? (hvis der er tale om et arrangement) 

 Hvad koster det og er der tilmelding? (hvis der er tale om et arrangement) 

 

Kapitel 2 - Trykte PR- materialer 
 

Trykte PR-materialer så som flyers, postkort og plakater kan være en god kanal til at 

sprede jeres budskab om et specifikt arrangement eller en fast aktivitet, som I 

tilbyder. Vi har i sekretariatet i skrivende stund ikke mulighed for at varetage denne 

opgave for den enkelte forening, så på dette område er det op til jer selv at som 

forening at løfte opgaven. Vi vil her gennemgå de vigtigste ting, som I skal være 

opmærksomme på, hvis I selv kaster jer ud i at designe PR-materialer til tryk. 

 

Plakater 

Når man skal lave en plakat, er det først og fremmest vigtigt at holde fokus på 

budskab og layout, da disse 2 ting er afgørende for at fange målgruppens 

opmærksomhed. Layoutet skal være iøjnefaldende og med en kort og præcis tekst, 
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der hurtigt kan læses og forstås af den forbipasserende. Hvis man passerer en plakat 

på f.eks. 5-10 meters afstand, skal man kunne læse teksten. Skrifttypen skal derfor 

både være stor nok og være læsevenlig. Undgå at blande for mange forskellige 

skrifttyper, billeder og farver, da let kan skabe forvirring. Skriv kun det mest 

nødvendige, og husk at angive hvor man kan finde mere information ved f.eks. at 

angive en webadresse eller e-mail.  

 

Flyers og postkort 

For flyers og postkort gælder mange af de samme grundregler som for plakater, dog 

kan der på en flyer være mere tekst der skal læses, da man ofte vil bruge mere tid på 

at studere denne type PR-materiale, end på en plakat, som man passerer i forbifarten.  

Man skal dog stadig tage hensyn til at teksten skal være informativ og overskueligt 

sat op, lige som en flyer eller et postkort såvel som en plakat skal fange øjet, når man 

f.eks. møder den blandt andre informationsmaterialer.  

 

Distribution 

Det gode ved både flyers, postkort og plakater er, at I kan placere dem fysisk lige der, 

hvor jeres målgruppe har deres gang. Det giver især mening, når man arbejder lokalt, 

som mange af jer jo gør. Sæt derfor plakater op alle de steder, hvor I forestiller jer, 

at jeres målgruppe kommer forbi, men vær opmærksom på, at man ikke må opsætte 

plakater frit i byrummet. Gode steder at sætte plakater op kunne være på biblioteker, 

kulturhuse, kirker og borgerhuse og i butikker i lokalområdet (f.eks. 

dagligvarebutikker, der ofte har en opslagstavle hvor man kan hænge plakater). 

Flyers og postkort kan ligeledes placeres de steder, hvor jeres målgruppe har deres 

gang. Hvis jeres arrangement henvender sig til ældre mennesker, så prøv om I kan få 

lov at sætte op på plejehjem og dagcentre, og hvis det er børnefamilier, kan 

daginstitutioner, skoler og sfo’er være en mulighed. Prøv jer frem og find ud af hvilke 

steder der er oplagt at finde netop jeres målgrupper. Generelle tips til plakater, 

postkort og flyers: 

 

 Lav en overskuelig opsætning af teksten med luft mellem linjerne, en passende 

og let læselig skriftstørrelse og type 

 Sørg for at holde layout/grafik i samme genkendelige udtryk, hvis I arbejder 

med flere typer af PR-materialer 

 Brug gerne sigende billeder og farver der fanger opmærksomheden 

 Husk at angive tid, sted og kontaktoplysninger så man kan finde mere 

info/tilmelde sig/købe billet (hvis det kræves) 
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Frivilligcentrets fælles PR-materialer 

I frivilligcentret har vi i de senere år udgivet et halvårligt aktivitetsprogram i form af 

forårs- og efterårskataloget, samt en jobavis med frivillige jobs 1-2 gange årligt. Disse 

materialer har vi fået trykt og distribueret forskellige steder i Fredensborg Kommune. 

Materialerne har desuden været at finde på vores hjemmeside. 

Fælles for jobavisen og aktivitetskataloget er, at de samler alle frivilligcentrets 

foreninger og tilbud på tværs. Det er et stort arbejde for os at udarbejde disse 

materialer, men vi synes også, at det er arbejdet værd, da det giver både jer og os 

gode muligheder for eksponering. Tænk derfor aktivitetskataloget og jobavisen ind i 

jeres planlægning, og tøv ikke med at henvende jer til os med spørgsmål om 

tidsfrister og udgivelsesdatoer, så vi kan få alle jeres inputs med. 

 

Aktivitetskataloget 

Siden 2012 har vi udgivet et fælles aktivitetskatalog forår og efterår med halvårligt 

program for, hvad der sker i centret. Vi udarbejder kataloget i henholdsvis januar og 

august måned. For at vi kan etablere kataloget er vi derfor afhængige af, at I er ude i 

god tid med at planlægge jeres aktiviteter. Hvis vi skal kunne medtage jeres 

aktiviteter, skal I have styr på en række detaljer omkring jeres arrangementer. I bilag 

1 findes et skema, som I kan bruge til at udfylde detaljerne. Hvis der er væsentlige 

detaljer, som I ikke kan nå at få på plads, kan I evt. henvise til en hjemmeside eller 

en kontaktperson, hvor man kan få mere information, men det er absolut at 

foretrække, at så mange detaljer som muligt er med i jeres beskrivelser af 

aktiviteterne 

 

Jobavisen 

I jobavisen samler vi jobopslag fra alle centrets foreninger. Jobavisen udkom i 2014 i 

oktober måned. I 2015 er det planen at udgive den både forår og efterår. Det er en 

rigtig god mulighed for at hverve nye frivillige til jeres foreninger, så tænk den derfor 

ind i jeres rekrutteringsarbejde og overvej løbende, om I har brug for nye frivillige og 

til hvad. 

I bilag 2 finder I en vejledning til den gode jobbeskrivelse og et eksempel på, hvordan 

en jobannonce kan tage sig ud. 

De seneste udgaver af jobavisen kan findes på vores hjemmeside.   
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Kapitel 3 – Webkanaler 
 

Frivilligjob.dk 

En anden kanal til rekruttering der er god at kende til er www.frivilligjob.dk. På denne 

side kan I både søge og finde frivillige til jeres foreninger. Det er nemt at oprette 

jobopslag og lægge det på siden, hvor det kan være aktivt i op til 6 måneder ad 

gangen.  

Vi hjælper jer gerne med lægge jeres jobopslag på Frivilligcenter Fredensborgs profil 

eller med at oprette jeres egen profil.  Fordelene ved sidstnævnte er, at I selv kan 

logge ind og følge med i, hvordan jeres jobopslag klarer sig og at I selv kan søge og 

tage kontakt til potentielle frivillige, der søger et job via siden. Tøv ikke med at 

kontakte frivilligcentrets sekretariat for spørgsmål til frivilligjob.dk. 

 

Frivilligcentrets nyhedsbreve 

Frivilligcenter Fredensborg udgiver ca. en gang om måneden et nyhedsbrev der 

udkommer til en bred vifte af frivillige, politikere og andre interesserede. Vi har i alt 

ca. 900 modtagere af nyhedsbrevet. Derfor er det en vigtig kanal til at informere 

omverdenen om, hvad der foregår at spændende ting i vores center. Som forening er 

det en god mulighed for at nå ud til mange mennesker.  I kan bruge vores 

nyhedsbrev som en kanal til videreformidling af aktuelle nyheder i jeres foreninger, 

kommende arrangementer, efterlysning af eksempelvis nye frivillige og lignende. 

Forud for hvert nyhedsbrev sender vi en mail ud til jer med deadline for indsendelse 

af materiale og informerer om næste deadline i selve nyhedsbrevet. Ligesom med 

teksterne til aktivitetskataloget, letter det arbejdet for os, hvis I bruger skemaet i 

bilag 1, når I sender os materiale til nyhedsbrevet, så vi får alle de nødvendige 

detaljer med fra start. 

 

Tekster til hjemmesiden 

På frivilligcentrets hjemmeside www.frivilligcenterfredensborg.dk klikker mange 

mennesker hvert år ind, for at tjekke hvad der foregår. Det er derfor en god kanal til 

eksponering af jeres aktiviteter. I vi opdaterer vi løbende kalenderen, nyhedsartikler 

og forsideslideshowet. Det er jeres aktiviteter, arrangementer og gode historier, der 

er centrum for hjemmesiden, så kontakt os endelig hvis I har en nyhed som I tænker 

ville gøre sig godt på hjemmesiden. 

Husk også at tjekke at jeres arrangementer ligger i kalenderen i god tid, og tøv ikke 

med at henvende jer til kommunikationsmedarbejderen, hvis de ikke gør. Vi har ikke 

samme overblik over, hvad der foregår i netop jeres forening, som I selv har, så det 

er jer der skal informere os om de gode historier og aktiviteter I har, så vi kan 

http://www.frivilligjob.dk/
http://www.frivilligcenterfredensborg.dk/


 

 
9 

 

videreformidle dem på vores hjemmeside. Hvis I har arrangementer til kalenderen 

kan det føromtalte skema i bilag 1 også bruges her. 

Hvis jeres forening selv har en hjemmeside, så husk at denne side er mindst lige så 

vigtig. Det er altid en god idé at henvende jer til os, hvis I mangler hjælp til at komme 

videre med jeres hjemmeside. Vi kan også være behjælpelige med at rekruttere en 

frivillig webmaster, hvis det er noget I mangler. 

 

Facebook 

På www.facebook.com/Frivilligcenterfredensborg finder I vores facebookside. På vores 

facebookside deler vi løbende nyheder fra jeres foreninger, kommende arrangementer 

og relevante links til artikler på andres facebook- eller hjemmesider. Vi har knap 250 

følgere af siden, der får vist vores opdateringer i deres nyhedsstrøm, og tallet vokser 

stille og roligt. 

Facebook er på mange måder en kanal til eksponering ligesom mange af de andre 

kanaler, dog med nogle langt bedre muligheder for dialog og feedback end 

eksempelvis vores trykte materialer og hjemmesiden. 

Til forskel fra mange af de andre PR-kanaler vi arbejder med, egner facebook sig 

bedst til meget korte tekster, gerne suppleret af billeder, da det i høj grad et visuelt 

medie. Korte beskrivelser med billeder fra afholdte eller kommende begivenheder, af 

jeres frivillige eller andet, kan give anledning til nogle små fine øjebliksbilleder evt. 

med henvisning til en hjemmeside, hvor man kan læse mere. Facebook kan både 

bruges til at skabe opmærksomhed omkring en kommende aktivitet, men egner sig 

også rigtig godt til spontane øjebliksbilleder eller beretninger fra aktiviteter der har 

fundet sted. Sidstnævnte type indhold kan være med til at skabe synlighed og 

formidle, hvad jeres foreninger laver. Kontakt os derfor gerne, hvis I har et 

arrangement eller en beretning, som vi skal beskrive på frivilligcentrets facebookside. 

Hvis I selv har en facebookside i jeres forening, kan I med fordel give os et praj, når 

der sker noget på jeres side, som vi kan dele på frivilligcentrets side. Del og like også 

gerne vores opdateringer fra jeres egne sider eller private profiler. 

I 2015 vil vi, såfremt ressourcerne rækker til det, sætte ekstra fokus på facebook og 

jeres muligheder for at udnytte denne kanal bedre. 

  

http://www.facebook.com/Frivilligcenterfredensborg
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Kapitel 4 - Pressekontakt 
 

En del af jer har i årets løb fået hjælp til pressekontakt i forbindelse med 

markedsføring af konkrete arrangementer. I det følgende vil vi gennemgå, hvordan I 

selv kan etablere en god pressekontakt, udforme pressemeddelelser og på den måde 

skabe opmærksomhed omkring jeres aktiviteter. 

 

De lokale medier i Fredensborg 

Lokale medier er, som navnet antyder interesseret i lokale nyheder. Det er derfor en 

god kanal til at formidle jeres foreningers lokale aktiviteter og initiativer. I 

frivilligcentret har vi primært kontakt til 2 lokalaviser, som vi har et godt samarbejde 

med, nemlig Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg og Frederiksborg Amts Avis. For begge 

lokalaviser gælder det at de som udgangspunkt ikke omtaler kommercielle aktiviteter, 

med mindre I vælger at købe en annonce i stedet. Brug derfor lokalaviserne til at få 

omtale af jeres gratis arrangementer og gode historier om nye tiltag i jeres 

foreninger. 

Lokalavisen Uge-Nyt Fredensborg: Deadline for pressemeddelelser er for denne avis i 

skrivende stund fredag kl. 12.00. Avisen udkommer hver tirsdag. Læs mere på 

www.fredensborg.lokalavisen.dk/section/information 

Frederiksborgs Amts Avis: Avisen udkommer alle dage på nær søndag, så der er ingen 

fast deadline, men det er vores erfaring, at de vil have pressemeddelelser i god tid. 

Send dem derfor minimum ca. 8-10 dage før arrangementet finder sted. Læs mere på 

www.sn.dk/artikel/750  

Når I sender pressemeddelelser, så sørg for at overholde deadlines for indlevering af 

materiale. Vedhæft også gerne et pressebillede i en god opløsning, som avisen kan 

bringe. For mere info om udgivelsesdatoer og deadlines, kontakt den enkelte avis. 

 

Den gode pressemeddelelse 

En pressemeddelelse er en beskrivelse af en god historie, som man mener, kan være 

relevant for et bestemt medie at bringe. Historien skal derfor være relevant for den 

målgruppe, som mediet har. Først og fremmest er det vigtigt at have styr på, hvad 

det er man vil formidle. Hvad er budskabet, hvem er det interessant for, hvor og 

hvornår foregår det (hvis der er tale om et arrangement) og hvor kan man finde mere 

information? Disse detaljer skal være på plads, før man kan skrive en meningsfuld 

pressemeddelelse, som har en chance for at blive bragt. 

 

  

http://www.fredensborg.lokalavisen.dk/section/information
http://www.sn.dk/artikel/750
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Sproget 

Lokalaviserne arbejder ofte under et tidspres der gør, at en god pressemeddelelse der 

kan kopieres direkte til tider vil blive favoriseret. Teksten skal derfor skrives i 3. 

person, altså eks. “Frivilligcenter Fredensborg inviterer den 5. januar alle borgere til 

nytårskur i frivilligcentret”, så den giver mening, når man sætter den direkte ind i 

avisen eller som webnyhed. Skriv aldrig “vi” eller “jeg”. Skriv i et let forståeligt sprog 

som alle kan forstå, og forsøg i det hele taget at sætte jer i læserens sted, da det er 

denne I henvender jer til. 

 

Opbygning 

En pressemeddelelse skal være overskuelig og hurtig at afkode, da journalisterne 

modtager mange pressemeddelelser. Gør det derfor så nemt for journalisten som 

muligt. En gængs måde at opbygge pressemeddelelsen på er ved at arbejde med 3 

elementer; overskrift, manchet og brødtekst. Derudover er det en god idé at 

vedhæfte et billede til at supplere pressemeddelelsen. 

Et eksempel på en pressemeddelelse omkring et fiktivt arrangement her i 

frivilligcentret kan findes i bilag 3. 

Overskrift: Vælg en sigende overskrift der i en sætning fortæller noget om, hvad 

pressemeddelelsen handler om.  

Manchet: Her skal journalistens opmærksomhed vækkes, så lav en kort fremhævet 

teaser på 3-4 linjer, der opsummerer pressemeddelelsens indhold og detaljer omkring 

tid og sted. 

Brødtekst: Her skal selve nyheden beskrives. Længden afhænger, af hvad der skal 

formidles, men i jeres optik vil det ofte være en kort omtale af et aktuelt arrangement 

eller et nyt tiltag i jeres forening, der vil have størst chance i konkurrencen om 

spaltepladsen. Skriv derfor max 100-200 ord. 
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Kapitel 5: Mundtlig formidling 
 

Den mundtlige fortælling 

Hver gang I fortæller om jeres forening, kan I potentielt set være i gang med at 

hverve nye medlemmer eller frivillige. Den mundtlige formidling af jeres forening og 

aktiviteter er derfor vigtig, når I møder andre i alle sammenhænge. Det kan derfor 

være en god idé, at have et fælles fodslag internt i foreningen, så man er enige om, 

hvad man skal svare, når folk f.eks. spørger, hvad det er man laver i foreningen, hvad 

man får ud af at være medlem osv. Følgende spørgsmål kan derfor danne 

udgangspunkt for at etablere en fælles strategi for, hvordan jeres mundtlige 

formidling skal være: 

Hvordan kan vi beskrive vores forening, når vi møder andre? 

 Hvad er vores formål med at have foreningen? 

 Hvilke aktiviteter har vi i foreningen, hvor og hvornår foregår de? 

 Hvordan bliver man medlem, hvad koster det og hvad får man ud af at være 

medlem? 

 Hvad kan vi tilbyde vores frivillige og hvad skal de lave (hvis man søger 

frivillige)? 

 

Muligheder under afvikling af arrangementer 

Hver gang I afholder et åbent arrangement, får nye ansigter et indtryk af jeres 

forening. Her har I derfor en rigtig god mulighed for at hverve medlemmer, nye 

frivillige eller for at få deltagerne til at komme igen til andre arrangementer. Prioriter 

derfor at fortælle lidt om hvad I laver, om jeres kommende aktiviteter, hvis har brug 

for frivillige osv.  

Sørg også for at få de deltagendes kontaktoplysninger, så I kan opbygge en liste som 

I kan markedsføre kommende aktiviteter direkte til. Husk dog at få tilladelse til dette, 

så I ikke spammer folk. Lav f.eks. en lille seddel som I lægger på alle stolene, hvor 

man kan udfylde sine kontaktoplysninger såsom navn, e-mail og tlf. nummer og sætte 

kryds ved, om I må kontakte vedkommende igen med info om kommende 

arrangementer eller lignende. På den måde kan I opbygge et kartotek af 

interesserede, som I kan henvende jer direkte til fremadrettet.  
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Bilag 1: Skema til beskrivelse af arrangementer 
 

For at gøre det redigeringsarbejdet lettere, vil vi sætte stor pris på, hvis I vil bruge 

vedhæftede skema til at udforme de tekster, som I sender til os. Vi oplever ofte at der 

mangler vigtige oplysninger såsom målgruppe, tid eller sted for et arrangement, så vi 

har lavet skemaet for at give jer et bedre overblik over, hvad der skal med, når I 

beskriver jeres arrangementer. 

Husk også at sende os billeder hvis I har nogen. Filtypen skal helst være af typen 

jpeg, men afhængig af om det skal bruges til web eller tryk findes der også andre 

brugbare typer.  Opløsningen/størrelsen skal være høj, men igen afhænger det af 

hvad billedet skal bruges til, så spørg endelig hvis I er i tvivl. 

Arrangementets titel (sørg for at bruge 

den samme titel alle steder – det skaber 

genkendelighed) 

 

Beskrivelse af arrangementet/aktiviteten 

og evt. program 

 

Målgruppe (Hvem henvender 

arrangementet sig til?) 

 

Dato og tidspunkt for arrangementet  

Hvor foregår arrangementet?  

Pris (eller gratis)  

Kræves der tilmelding? I så fald angiv 

kontaktoplysninger – gerne e-mail og tlf. 

nummer 

 

Evt. henvisning til hjemmeside hvor man 

kan læse mere 
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Bilag 2: Vejledning til den gode jobbeskrivelse og eksempel på jobopslag 
 

Her kommer en række gode råd til hvordan I kan udforme jobannoncerne, så de bliver 

levende, præcise og attraktive for de frivillige: 

1. Overvej målgruppen for jeres stillingsopslag  

Hvilken type person er det I gerne vil rekruttere, og hvilken motivation kan 

vedkommende tænkes at have for at søge jobbet? Det kan f.eks. være et ønske 

om at gøre en forskel for andre, få noget relevant på sit CV, socialt samvær med 

andre mv. Målgruppen er afgørende for hvad I skal lægge vægt på i opslaget, så 

det rammer netop den type frivillige, som I går efter og er derfor vigtig at have for 

øje, når I udformer opslaget. 

2. Lav en fængende og beskrivende titel der siger noget om, hvad jobbet 

indebærer. 

Da titlen er det første man ser, kan den være afgørende for, om man vælger at 

læse videre. Brug derfor lidt tid på at lave en sigende titel. ”Frivillig webredaktør 

søges til opdatering af Frivilligcenter Fredensborgs hjemmeside” er et eksempel på 

en præcis og beskrivende titel, der giver et klart indtryk af, hvad jobbet indebærer. 

Hvis man har en kreativ nerve kan en anderledes/humoristisk titel også være med 

til at fange opmærksomheden, eksempelvis ”Sprognørd med flair for CMS-

systemer søges til at redde Frivilligcenterfredensborg.dk”.  

3. Beskriv de konkrete arbejdsopgaver og de kvalifikationer der kræves 

for at varetage jobbet 

Eksempel: ”Vi søger en frivillig til at hjælpe med den daglige opdatering af vores 

hjemmeside i CMS-systemet Joomla. Du skal være god til at formulere dig skriftligt 

og have erfaring med CMS systemer, men din uddannelsesmæssige baggrund er 

ikke afgørende”. Ved at beskrive opgaverne og hvad der kræves for at løse dem, 

får jeres målgruppe et klart billede af, om jobbet er noget for dem. Hvis opgaverne 

ikke er beskrevet ordentligt kræver det ekstra arbejde for den potentielle firvillige 

at afgøre, om jobbet er noget eller ej – og det vil for mange betyde at man 

springer videre til et andet jobopslag. Samtidig skal I huske, at I skal ”sælge” 

jobbet så det lyder spændende og relevant. Som frivillig har man ret til at være 

kræsen og kan til enhver tid finde et andet job, hvis ikke man finder det man 

søger. 

4. Gør arbejdets omfang og ansvarsområderne så konkret som muligt 

Hvor meget tid forventes der at den frivillige skal bruge for at varetage jobbet? Er 

der faste arbejdstider, særlige spidsbelastningsperioder eller en afgrænset 

tidsperiode som jobbet strækker sig over? Hvor meget ansvar indebærer jobbet? 
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Jo mere konkret I gør det, jo nemmere er det for den frivillige at tage stilling til, 

om jobbet passer ind i vedkommende hverdag. 

5. Beskriv jeres forening og det sociale miljø som den frivillige kan 

forvente at blive en del af.  

Hvorfor skal den frivillige vælge at engagere sig i netop jeres forening og hvad kan 

den frivillige forvente at få ud af at være frivillig hos jer? Beskriv hvad der gør 

jeres forening/sag værd at kæmpe for. Læg også vægt på det fællesskab som den 

frivillige bliver en del af, det kan gøre det attraktivt for potentielle frivillige. Hvis I 

f.eks. mødes og laver mad en gang om ugen, eller har nogle særlige traditioner, så 

fremhæv dem gerne.  

6. Husk at angive tydelige kontaktoplysninger og ansøgningsfrist (hvis 

der er en) 

Gør det nemt for den frivillige at kontakte jer ved at skrive jeres kontaktperson, 

telefonnummer, e-mail og evt. henvisning til en hjemmeside, hvor man kan læse 

mere. Hvis jeres kontaktperson f.eks. kun kan træffes efter kl. 17, så skriv det 

gerne, så ansøgere ikke bruger unødig tid på at ringe forgæves. Husk at angive 

ansøgningsfristen, hvis I har en sådan. 

 

Eksempel på jobopslag: 

 

”Altmuligmand/kvinde søges til Frivilligcenter Fredensborg” 

Vores vicevært Oliver søger en hjælper til forefaldende opgaver i centret. Opgaverne 

vil variere efter årstid og travlhed, men omfatter blandt andet vedligehold af 

bygningerne og udendørsarealerne, diverse småreparationer i huset, græsslåning og 

pasning af haven. Hvis du har en god idé til hvad du ellers kan hjælpe os med, er vi 

også åbne overfor nye opgaver. 

Hvem er du? 

Du er praktisk anlagt og har hænderne skruet rigtigt på. Du behøver ingen 

håndværksmæssig baggrund, bare du har lyst til at tage fat og ikke er bange for at 

gribe de udfordringer, du møder i dagligdagen. Om du er ung eller gammel, erfaren 

eller uerfaren, mand eller kvinde er vi ligeglade med. Det vigtigste er at du har lyst til 

at bidrage til at få rammerne i vores Frivilligcenter til at fungere i det daglige og ikke 

er bange for, at bidrage med dine gode idéer. 

Rammerne for jobbet 
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Arbejdstiden er fleksibel, men vi tænker som udgangspunkt at have brug for dig 2-4 

timer om ugen i hverdagene mellem 10-16 - alt efter hvordan det passer ind i dine 

planer. Startdatoen aftaler vi nærmere, når vi har fundet den rette. 

Hvem er vi? 

Frivilligcenter Fredensborg er et samlingssted for lokale foreninger inden for det 

sociale og humanitære område. I det daglige er vi 2 sekretariatsmedarbejdere og 5 

frivillige der driver centret. Derudover har vi en masse frivillige foreninger der bruger 

centret til møder og arrangementer.  Vi sætter pris på et godt sammenhold og 

prioriterer derfor, at der mellem opgaverne også er tid til hyggelige stunder med kaffe 

og Karins friskbagte boller (som man let kan blive forfalden til!).  

Læs mere om vores aktiviteter på www.frivilligcenterfredensborg.dk 

Interesseret? 

Tøv ikke med at kontakte centerleder Vera Wetlesen på tlf. 30 28 40 85 eller mail 

admin@frivilligcenterfredensborg.dk, hvis du er interesseret i at høre mere om jobbet. 

Samtaler afholdes løbende. Vi glæder os til at høre fra dig 
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Bilag 3: Eksempel på pressemeddelelse 
 

Pressemeddelelse fra Frivilligcenter Fredensborg: 

 

Frivilligcenter Fredensborg inviterer til nytårskur 

 

Kom og mød centrets foreninger og andre borgere i Fredensborg Kommune, 

når Frivilligcenter Fredensborg den 5. januar afholder nytårskur i centret i 

Humlebæk 

 

Den 5. januar slår Frivilligcenter Fredensborg dørene op til den årlige nytårskur, hvor 

alle borgere i Fredensborg Kommune er inviteret. Dagens skydes i gang kl. 16.00 hvor 

der vil være tapas, bobler og underholdning i centrets café. Kl. 18.00 holder 

frivilligcentrets formand, Ruth Cilwik Andersen, sin årlige nytårstale, hvorefter der er 

fri leg til at shoppe rundt mellem de tilstedeværende foreninger. I centrets lokaler vil 

man nemlig kunne møde den knap 50 aktive foreninger som aktivt bruger centret i 

det daglige. Foreningerne, der alle arbejder med enten sociale, humanitære og 

integrationsfremmende formål, byder fra deres boder på en nytårsnack og en snak om 

foreningens tilbud. 

Frivilligcenter Fredensborg er et 

samlingssted for…. osv. 

Tid og sted: Mandag den 5. januar kl. 

16.00-20.00 i Frivilligcenter Fredensborg, 

Teglgårdsvej 423A, 3050 Humlebæk. 

Pris: Gratis adgang 

Læs mere om programmet for dagen og 

Frivilligcenter Fredensborg på 

www.frivilligcenterfredensborg.dk eller på 

www.facebook.com/frivilligcenterfredensb

org 

  

http://www.frivilligcenterfredensborg.dk/
http://www.facebook.com/frivilligcenterfredensborg
http://www.facebook.com/frivilligcenterfredensborg
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Håndbogen for kommunikation og rekruttering 2014 er udgivet af: 

Frivilligcenter Fredensborg – beliggende i Humlebæk 

Teglgårdsvej 423 A 

3050 Humlebæk 

Tlf.: 30 28 40 85 

admin@frivilligcenterfredensborg.dk 

www.frivilligcenterfredensborg.dk 

www.facebook.com/frivilligcenterFredensborg 

 

 

 

 

 

 

 


