
Inspirationskatalog
til arrangementer på Frivillig Fredag



Hvad er Frivillig Fredag?
Frivillig Fredag falder altid den sidste fredag i september og er hele Danmarks festdag for

frivillighed.

På Frivillig Fredag fejrer vi frivilligheden og hylder de fantastiske frivillige, der hver eneste dag gør

en forskel for deres sag, deres medmennesker eller deres lokalområde. Frivillig Fredag sætter

fokus på de frivillige muligheder og skaber nye anledninger til at invitere flere med i de frivillige

fællesskaber. 

Over hele landet markeres Frivillig Fredag med et væld af aktiviteter og arrangementer. Når vi

nærmer os datoen, kan du finde et arrangement i nærheden af dig inde på vores hjemmeside

under 'lokale arrangementer'.

De hundredevis af aktiviteter og arrangementer er en skøn blanding af koncepter udviklet til

dagen, som fx Politiker i praktik og en masse forskellige initiativer, som er opstået lokalt. I dette

katalog kan du få inspiration til forskellige aktiviteter, der kan afholdes på Frivillig Fredag.

Frivillig Fredag opstod i 2011, som en del af det Europæiske Frivilligår, hvor daværende

socialminister Benedikte Kiær udråbte den sidste fredag i september til Frivillig Fredag. Formålet

med Frivillig Fredag er at vise kreativiteten, mangfoldigheden og engagementet i den frivillige

verden.  

Inspirationskatalog - Hvad er Frivillig Fredag?
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Fællesskabsstafet
Stafetten arrangeres sådan, at en stafet/depeche transporteres gennem

byen/kommunen og skifter hænder mellem foreningerne.

På den måde giver stafetten foreningerne mulighed for at vise deres arbejde og

fællesskab frem og desuden åbne op for nye deltagere. Derved synliggøres også, hvilke

forskellige tilbud og aktiviteter, der er i lokalområdet.

Stafetten/depechen kan transporteres på mange forskellige måder, fx ved at løbe, cykle,

svømme, sejle eller måske endda flyve rundt. Herved kan de forskellige foreninger være

kreative og tilpasse transporten til deres forening.

En fællesskabsstafet kræver koordinering mellem de deltagende foreninger og en

planlægning af ruten. Mange steder er det frivilligcentret, som arrangerer stafetten.

Stafetten kan både foregå over én dag eller over flere dage afhængig af antallet af

deltagende foreninger og hvor stort et område, depechen skal over.

Tre tips til at komme i gang

Beslut, om stafetten skal
foregå over én eller flere
dage, og hvor mange
foreninger, der skal deltage.

Kontakt de foreninger, som I
ønsker, skal deltage i
stafetten.

Lav en rute gennem byen, 
hvor stafetten skal foregå.

Inspirationskatalog - Fællesskabsstafet
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Frivillig Fredag er en glimrende anledning til at fejre de frivillige med en fest. De mange
frivillige timer og den store indsats skal anerkendes og påskønnes. 

Derfor inviteres de frivillige mange steder til fest i anledning af Frivillig Fredag.
Festlighederne kan have forskellige former, med alt fra hyggelig fællesspisning til store
gallafester med rød løber og taler.

Fælles for mange arrangementer er, at de frivillige for en gangs skyld skal nyde, mens
andre yder. Flere steder er fx lokalpolitikere eller embedsmænd hyret ind som
serveringspersonale for de fremmødte frivillige. 

Frivilligfesten kombineres ofte med prisuddelinger og underholdning.

 

Tre tips til at komme i gang

Beslut, hvor arrangementet
skal holdes.

Forbered prisuddelinger eller
anden underholdning til
festen.

Overvej, hvilken forplejning I
skal have til festen.

Frivilligfest &
FrivilligGalla

Inspirationskatalog - Frivilligfest & FrivilligGalla

https://frivilligfredag.dk/prisuddelinger-karinger
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Inspirationskatalog - Frivillig- og Foreningsmarked

 I mange byer bliver Frivillig Fredag fejret med et frivillig- eller foreningsmarked, hvor

foreninger viser deres arbejde frem og laver forskellige aktiviteter. Ofte finder frivilligmarkedet

sted et centralt sted i byen, fx på torvet eller langs gågaderne, hvor foreninger har en stand.

Frivilligmarkeder er en god mulighed for at skabe netværk mellem de forskellige foreninger og

er samtidig en oplagt mulighed for at vise besøgende, hvilke muligheder de har for at blive en

del af foreningslivet.

Der er mange muligheder for at lave forskellige indslag og aktiviteter til et frivilligmarked: Ud

over fælles events og underholdning, som fx prisuddelinger og musik, kan foreninger stå for

forskellige aktiviteter relateret til deres arbejde, fx. skumfidus-ristning ved spejderne, rollator-

løb ved besøgstjenesterne og demonstration af hjertestarter/førstehjælp ved

beredskabsforbundet. Idrætsforeningerne kan give prøvetimer, genbrugsbutikkerne kan stille

møbler til rådighed eller arrangere modeshows, og Hjerteforeningen kan måle blodtryk på de

besøgende.

Tre tips til at komme i gang

Beslut hvor markedet skal
foregå. Skal det være i
bymidten eller hos en af de
deltagende foreninger?

Kontakt de foreninger I tror
vil være interesserede i at
deltage i markedet.

Kontakt de lokale
erhvervsdrivende. Både for
at finde mulige sponsorer,

men også så de kan deltage
aktivt - fx kan en fotograf

tage frivilligportrætter.

IDÉ!

Overvej hvilke aktiviteter der
skal foregå hos de forskellige
foreninger.

Frivilligmarked

https://frivilligfredag.dk/prisuddelinger-karinger
https://frivilligfredag.dk/musik


1

2

3

Inspirationskatalog - Frivilligbørs

FrivilligBørs er et populært arrangement til Frivillig Fredag, som giver de lokale frivillige

foreninger, virksomheder og kommunale institutioner mulighed for at byde ind med hjælp

og samtidig få deres egne ønsker og behov opfyldt.

FrivilligBørs er en særlig måde at skabe en møde- og markedsplads, hvor lokale foreninger,

virksomheder og kommunale institutioner kan mødes og udveksle ressourcer som fx

lokaleudlån, kompetencer, foredrag, viden og idéer. Formålet med en frivilligbørs er at

skabe konkrete samarbejdsaftaler, der kan udvikle sig til samarbejdsrelationer for

derigennem at udvide deltagernes lokale netværk.

FrivilligBørs kan både holdes som et stort fysisk arrangement, hvor det fx kan kombineres

med et frivilligmarked med besøgende. Alternativt kan det afholdes online over en længere

periode.

 

Tre tips til at komme i gang

Find en lokation hvor I kan
afholde arrangementet.

Kontakt de aktører, som I
tror, kunne være
interesserede i at deltage.

Overvej, om I skal have et
tema.

Frivilligbørs
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Prisuddelinger &
Kåringer

Inspirationskatalog - Prisuddelinger og kåringer

En prisuddeling er en populær og oplagt måde at vise anerkendelse til foreninger og
frivillige.
Mange kommuner har allerede tradition for at uddele priser og hædre fx Årets Ildsjæl eller
Årets Forening. Men der er også mange andre måder at benytte Frivillig Fredag som en
anledning til at give anerkendelse til civilsamfundet.

Man kan fx kåre Årets Landsby eller Lokalområde. Hæderen kunne også bestå i en pris-
stafet, hvor årets frivillig selv vælger, hvem der skal være næste års modtager.
Man kunne også forestille sig kåringer af årets Frivillig-støtter, hvor den lokale virksomhed,
der har gjort mest for de lokale foreninger, blev hyldet og hædret. 

Prisuddelinger og kåringer kan også gøres lokalt i foreningerne, hvor man fx kan kåre Årets
Frivillige, Årets Nye Frivillige eller andet.

Tre tips til at komme i gang

Overvej hvor mange og
hvilke priser, der skal
uddeles.

Beslut, hvem der skal kåre
vinderne - skal der måske
være nominerede, som
borgerne kan stemme på?

IDÉ!
Rul den røde løber ud og
afhold et FrivilligGalla,
hvor priserne kan blive
uddelt!

Undersøg om din kommune
afholder et lignende
arrangement - måske der lå et
kommende samarbejde dér?
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Et fælles optag for byens foreninger, kan være en god måde at skabe opmærksomhed på
byens frivillige arbejde på Frivillig Fredag og samtidig styrke fællesskabet mellem
foreningerne.

Tanken bag optoget er at vise den mangfoldige frivillige verden samt forsøge at skabe
medieopmærksomhed om den indsats, der laves af frivillige.

Optoget kan også laves af genstande i stedet for mennesker. Fx har genbrugtsbutikker
nogle steder synliggjort deres arbejde med en "levende tøjsnor" af genbrugstøj gennem
byen. 

Optog gennem byen

Tre tips til at komme i gang

Overvej hvilke foreninger der
skal deltage i optoget.

Kontakt det lokale
frivilligcenter. De kan hjælpe
med kontakten til byens
foreninger.

Lav en rute gennem byen.

Inspirationskatalog - Optog gennem byen
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Frivilligportræt
Inspirationskatalog - Frivilligportræt

Frivilligportrætter er en rigtig god måde at sætte fokus på de frivillige og samtidig skabe

synlighed omkring foreningerne og deres arbejde. Det kan tage form på flere måder; alt lige

fra fotografier og plakater til artikler og videoer.

Nogle steder har de frivillige selv taget fotos/videoer af deres aktiviteter, mens andre har

haft held med at få en lokal fotograf/videograf til at lave portrætterne af foreningerne og

deres frivillige.

Portrætterne kan samles til en fælles fotoudstilling, som ferniseres på Frivillig Fredag, på det

lokale bibliotek, kommunens institutioner, i butiksvinduer eller på fotostater i byrummet.

Portrætterne kan også deles online som en optakt til Frivillig Fredag.

Produktionen af portrætterne kan også være en del af andre planlagte Frivillig Fredag-

arrangementer. Er sjovt indslag kunne være, at man opstille photobooths til festen, som

efterfølgende kan deles online.

Tre tips til at komme i gang

Overvej, om I selv skal tage
billederne, eller om I skal
have fat i en lokal fotograf.

Overvej, om I skal have en
fernisering og i så fald
hvorhenne?

Udvælg de frivillige, der
skal portrætteres.

https://frivilligfredag.dk/vindue-for-en-forening
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Foreningsportræt
Foreningsudstilling er i kategori med frivilligportrætter - det er blot om hele foreningen i stedet

for en enkelt person. Udstillingen kan laves på mange forskellige måder både fysisk og online, og

er en god måde at fremvise udvalgte foreninger og deres arbejde og potentielt inspirere folk til

at blive en del af foreningen.

Fysisk kan udstillingen eksempelvis laves i et vindue på frivilligcenteret, hvor en udvalgt forening

udstillinger i fx 2 uger eller en måned. Det kan også laves i samarbejde med det lokale

erhvervsliv i form af Vindue for en Forening, hvor flere foreninger får mulighed for at få synlighed

både op til og på Frivillig Fredag.

Online kan foreningsportrætterne laves ligesom frivilligportrætter, hvor der således præsenteres

flere foreninger løbende. Det kan fx laves som månedens forening med flere informative posts

om foreningen og deres arbejde, hvor foreningerne naturligvis tagges, så at man nemt kan tage

kontakt direkte til dem.

 

Inspirationskatalog -Foreningsportræt

Tre tips til at komme i gang

Beslut, om udstillingen skal
være fysisk eller online.

Overvej, hvor udstillingen
skal foregå henne.

Find de gode historier i
foreningen - hvem er
medlemmerne og hvorfor?

https://frivilligfredag.dk/frivilligportraet
https://frivilligfredag.dk/vindue-for-en-forening


Åbent Hus er en udbredt aktivitet blandt foreninger, på lokalcentre og væresteder på

Frivillig Fredag. Åbent Hus giver interesserede mulighed for at få et indblik i foreningens

arbejde på en uforpligtende måde. 

Åbent hus
Inspirationskatalog - Åbent hus

Lokalt i jeres forening, hvor I inviterer folk ind for at se jeres lokaler og prøve
kræfter med/høre nærmere om jeres arbejde.

Kombineret med Frivilligmarked, hvor byens foreninger er samlet ét sted og viser
deres arbejde frem samtidig med, at det giver besøgende mulighed for at prøve
kræfter med aktiviteten.

Kombineret med en fællesskabsstafet, hvor I tager imod stafetten i jeres forening.
Alternativt kan det være som en mini-fællesskabsstafet i form af et stop i Social
Byvandring, hvor I åbner dørene op for de deltagende på vandreturen.

Åbent Hus kan også holdes med fokus på byens politikkere som gæster. Fx kan
byens politikere eller relevante kommunale ansatte inviteres til kaffemøde med
foreningerne/hos jer. Her er formålet at øge politikkernes/medarbejdernes
kendskab til foreningerne samt de relevante tilbud og muligheder, som de giver
byens borgere.

Programmet kan planlægges på forskellige måder, hvor der er mulighed for en snak
med de frivillige og for at stifte bekendtskab med foreningens/stedets aktiviteter. 
Det kan være:

 



Frivilligbil, -bus og -cykel
Inspirationskatalog - Frivilligbil, - bus og -cykel

Landets kommuner strækker sig over store geografiske områder og huser et hav af foreninger og

organisationer – det gælder også for kommunens mindre byer. En måde at nå ud til de mange

foreninger og organisationer som arbejder frivilligt på tværs af kommunen, er ved at sende en

frivilligbil-, bus- eller -cykel på rundtur i kommunen.

Formålet kan fx være at uddele invitationer til årets Frivillig Fredag fejringer, hjælpe interesserede

borger hen mod et frivilligt arbejde eller hjælpe foreningerne med opgaver på dagen.

I kan fx pynte en bil festligt op og sende den på rundtur op til Frivillig Fredag eller fylde ladet på en

ladcykel med brochurer, som fortæller om jeres forening/forskellige foreninger. På den måde bliver

rundturen en måde til både at støtte og synliggøre den lokale frivillighed i hele kommunen.
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Tre tips til at komme i gang

Beslut hvilket transport-
middel I vil bruge.

Pynt jeres transportmiddel
og fyld det med materiale,
som I kan uddele.

Lav en rute, hvor I kommer
godt omkring alle afkroge
af kommunen.
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Generationsmøder
Inspirationskatalog - Generationsmøder

Flere arrangører har fået tradition for at benytte Frivillig Fredag som en anledning til

generationsmøder. Dette kan fx være i form af besøg på plejehjem af folkeskoleelever som

en del af frivillighed på skoleskemaet, eller i form af ”byt for en dag”, hvor frivillige bytter

foreninger i én dag og derved for større indblik i hinandens arbejde.

Sådanne aktiviteter kan skabe et netværk mellem ældreforeninger og ungdomsforeninger

og kan bidrage til at gentænke, hvordan deres målgrupper kan hjælpe hinanden.

Workshops, hvor unge og ældre underviser hinanden i aktuelle emner, er også populære.

Andre tiltag kunne være fester, hvor der kun er adgang, hvis man følges med en, som er 20

år ældre/yngre end en selv. 

Brug Frivillig Fredag til at lade generationer mødes.

Tre tips til at komme i gang
Overvej, om I skal koble
generationsmødet sammen
med en anden aktivitet på
Frivillig Fredag.

Kontakt de plejehjem eller
skoler, som I tror kunne være
interesserede i at deltage.

Forbered aktiviteter eller
workshops, der er relevante
for begge målgrupper.

https://frivilligfredag.dk/skoleskemaet
https://frivilligfredag.dk/kurser-workshops
https://frivilligfredag.dk/frivilligfest-frivilliggalla


Erhvervsleder i praktik
Kort fortalt handler aktiviteten om, at en leder i en virksomhed tager en dag ud af

kalenderen for at være praktikant i en forening, og dermed få ny inspiration og indsigt i en

frivillig forenings arbejde.

Resultaterne af praktikkerne har indtil videre været inspirerede medarbejdere, der har

fået ny overraskende viden om foreningernes arbejdsformer og vilkår, samt foreninger,

der har fået sparring og nye idéer til udvikling af deres organisation.

Tre tips til at komme i gang

Inspirationskatalog - Erhvervsleder i praktik
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Overvej om praktikken skal
foregå over få timer eller en
over hel dag.

Kontakt dit lokale
frivilligcenter. De kan hjælpe
med at arrangere praktikken.

Lav et program der afspejler
hvilket aktiviteter I har i
foreningen.



1

2

3

Konkurrencer
Inspirationskatalog - Konkurrencer

Konkurrencer kan være en god måde at skabe opmærksomhed og deltagelse i Frivillig
Fredag fra andre borgere end de, som normalt deltager.
Konkurrencerne kan både foregå til aktiviteterne på Frivillig Fredag men også i en
periode op til, hvor vinderen kåres på Frivillig Fredag.

Fx kan en fotokonkurrence være en måde at engagere borgere i Frivillig Fredag med
deres egne aktiviteter og derved give dem mulighed for at bruge deres kreativitet på en
meningsfuld måde. Det kan fx handle om at vise det lokale foreningslivs mangfoldighed
og bredde. 
Det kunne også være en musikkonkurrence, hvor den bedste sang om frivillighed eller
en forenings arbejde, blev præmieret med et gavekort.

En anden mulighed er at skabe synlighed for Frivillig Fredag i lokalområdet og at lave en
konkurrence i den forbindelse. Fx "tag et billede med en forening" eller med en Frivillig
Fredag-plakat.

Tre tips til at komme i gang

Overvej, om konkurrencen
skal foregå på Frivillig Fredag,
eller om vinderen skal kåres
på dagen, hvor konkurrencen
udspiller sig.

Beslut hvilken slags
konkurrence der skal
afholdes.

Beslut, hvad jeres formål med
konkurrencen er.

IDÉ!
Kombiner jeres konkurrence
med et foreningsmarked eller
åbent hus - sådan kan I skabe
mere opmærksomhed på
Frivillig Fredag.

Vinder af
plakatkonkurrencen i

Aabenraa i 2021



Kurser & Workshops
Inspirationskatalog - Kurser & Workshops

Frivillig Fredag kan være en oplagt mulighed for at takke de frivillige ved

at give dem mulighed for at blive klogere og vidensdele samtidig med, at

det giver foreningerne mulighed for at skabe netværk på tværs. Det kan fx

være ved at tilbyde dem fælles kurser, workshops eller temadage.

Mange steder kombineres frivilligfester og prisuddelinger med kurser

eller foredrag om spændende emner.

Idéer til kurser eller workshops

Godt arbejdsmiljø for frivillige

Skab gode mentorrelationer

Introduktion til fundraising

Samarbejde med kommune 

Samarbejde med virksomheder

Rollen som frivillig i socialt arbejde

Rekruttering af frivillige

Bisidderkursus

Sociale medier

https://frivilligfredag.dk/frivilligfest-frivilliggalla
https://frivilligfredag.dk/prisuddelinger-karinger
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Byt forening for en dag
Konceptet går i sin enkelthed ud på, at frivillige fra flere foreninger bytter

forening for en dag. Det giver anledning til at få et større indblik i hinandens

arbejde om målgruppe, opgaver, udfordringer og styrker. 

Konceptet bidrager til at styrke samarbejdet på tværs af civilsamfundet og giver

anledning til at lære af- og hjælpe hinanden.

Det kan være velkendte opgaver, hvor fx frivillige fra to genbrugsbutikker bytter

butik for en dag, eller det kan være vidt forskellige foreninger

IDÉ!IDÉ!IDÉ!

Kombiner 'byt forening for en
dag' med generationsmøde,
hvor ældre og yngre frivillige
foreninger bytter frivillige for

en dag.

Tre tips til at komme i gang

Overvej, om I skal bytte med
en forening, som minder om
jeres egen eller om det skal
være noget helt andet?

Find en forening i jeres lokal-
samfund, som kunne være
interessant at bytte med.

Brug Frivillig Fredag til at
udforske hinandens foreninger.

Inspirationskatalog - Byt forening for en dag

https://frivilligfredag.dk/generationsmoder
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Online aktiviteter
Der er mange muligheder for at hylde og synliggøre frivilligheden online, evt. kombineret

med fysiske arrangementer.

Byens borgmester eller andre personligheder kan fx lave takkevideoer til byens frivillige,

som kommunen eller frivilligcentret kan dele på sociale medier på Frivillig Fredag.

De sociale medier er også oplagte til at sætte fokus på de frivillige og foreningerne. Det

kan fx være i form af portrætter af udvalgte frivillige, der fortæller om hvorfor, de er

frivillige. Et andet forslag kunne være korte præsentationer af fx fem udvalgte foreninger,

der arbejder med bæredygtighed, børn, ældre eller som mangler frivillige.

I kan også, i jeres egen forening, præsentere en række af foreningens frivillige på jeres

egne kanaler, og derigennem sige tak til dem ifm. Frivillig Fredag.

 

Inspirationskatalog - Online aktiviteter

Tre tips til at komme i gang

Overvej hvilken slags
aktivitet I vil afholde.

Inddrag jeres sociale medier
for at nå ud til flere.

Overvej hvem jeres
målgruppe er. 



Frivillig Fredag bliver af mange arrangører brugt som en dag, hvor der udvikles nye

idéer, nye samarbejder og skabes debat om frivillighed. 

Særligt i valgår er det oplagt og relevant at arrangere debatter, hvor temaer som

kommunens frivilligpolitik, samarbejdet mellem kommune og frivillige eller

medborgerskab, kan debatteres.

Debatterne bliver ofte brugt som et indslag til frivilligmarked, frivilligfest eller kombineret

med generationsmøder.
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Tre tips til at komme i gang

Overvej hvilke profiler I vil have
med i debatten. Skal det være
politikere, foreningsledere
eller borgere?

Planlæg debatten. Find
debattører, en ordstyrer og
lokation.

Brug Frivillig Fredag til at
skabe en god debat om jeres
lokalsamfund.

Inspirationskatalog - Debat

Debat og dialog

https://frivilligfredag.dk/frivilligmarked
https://frivilligfredag.dk/frivilligfest-frivilliggalla
https://frivilligfredag.dk/generationsmoder
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Inspirationskatalog - Politiker i praktik

En praktik går ud på, at en politiker eller kommunal ansat afsætter fx en dag til at komme

i praktik i en frivillig forening. Praktikken skal i så høj grad som muligt afspejle en ”normal”

hverdag i foreningen dvs. uden særlige arrangementer. Mange foreninger tilrettelægger

et program, hvor der både er tid til en snak om foreningen og deltagelse i en frivillig

aktivitet. Varigheden af praktikopholdet kan være alt fra et par timer til en hel dag/nat alt

afhængig af foreningens aktiviteter. 

Kan en hel praktik ikke arrangeres, kan man også vælge en alternativ form, hvor en

gruppe politikere eller kommunal ansatte inviteres til kaffemøder med foreningerne. Her

er formålet ligeledes at øge politikkernes/medarbejdernes kendskab til foreningerne

samt de relevante tilbud og muligheder, som de giver byens borgere.

Tre tips til at komme i gang

Overvej, om praktikken skal
foregå over få timer eller en
hel dag.

Kontakt dit lokale
frivilligcenter. De kan måske
hjælpe med at arrangere
praktikken.

'Lav et program, der viser
hvad I typisk laver i løbet af
en dag.

Politiker i praktik
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Udstillinger & Ferniseringer
Der er mange muligheder for at lave udstillinger og ferniseringer ifm. Frivillig Fredag. Det kan

fx være at lokale kunstnere producerer særlige værker til anledningen, som de lokale

erhvervsdrivende udstiller i deres butikker. På den måde skabes et samarbejde mellem

kunstnerne, foreningerne og erhvervslivet, som er til glæde for alle parter.

Udstillingen kan også laves i samarbejde med lokale skoler, hvor elever i billedkunst skal

udforme værker, der repræsenterer specifikke foreninger og deres arbejde alt imens at

eleverne sætter frivillighed på skoleskemaet. Værkerne kan pryde billedet til Frivillig Fredag,

fx i samarbejde med den lokale handelsforening, som Vindue for en Forening eller evt. på

fotostater i byrummet.

En tredje mulighed kan være en fotoudstilling af de frivillige/foreningerne i byen.

Frivilligportrætter er en god måde at synliggøre de frivillige og få sat ansigt på dem.

Tre tips til at komme i gang

Beslut hvem der skal
producere værkerne. Skal
være de lokale skoleelever
eller kunstnere?

Overvej, hvor udstillingen skal
opstilles henne.

Kombinér evt. udstillingen med
Frivilligportrætter af byens
frivillige.

Inspirationskatalog - Udstillinger og ferniseringer

https://frivilligfredag.dk/skoleskemaet
https://frivilligfredag.dk/vindue-for-en-forening
https://frivilligfredag.dk/frivilligportraet
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Vindue for en forening
Inspirationskatalog - Vindue for en forening

Vindue for en Forening går ud på, at frivillige foreninger får stillet et
udstillingsvindue i en butik eller virksomhed til rådighed til at lave en udstilling om
foreningen og foreningens arbejde i perioden op til Frivillig Fredag.

Med Vindue for en Forening får selv små virksomheder mulighed for at vise deres
lokale og sociale engagement. Foreningerne opnår synlighed på en anderledes
måde og mulighed for at nå ud til nye målgrupper. Endelig er det en måde, at skabe
samarbejde mellem lokale foreninger og erhvervsliv.

I et samarbejde mellem den lokale handelsforening og det lokale frivilligcenter kan
man finde gode matches mellem butikker og foreninger og skabe god synlighed for
begge parter.

Aktiviteten blev udviklet til den første Frivillig Fredag i 2011 af Frivilligcenter
Roskilde, og er siden blevet udbredt til flere kommuner.

Tre tips til at komme i gang

Overvej om I selv skal tage
billederne, eller om I skal
have fat i en lokal fotograf.

Overvej om I skal have en
fernisering og i så fald
hvorhenne?

Undersøg, om I kan finde
nogle frivillige, der vil
portrætteres. 



Musiske indslag
Der er mange muligheder for at lave kreative musiske indslag til årets Frivillig Fredag.

Arrangeres der frivilligmarked på byens torv, kan det være oplagt at spørge lokale kor eller

musikskoler om de vil optræde med indslag.

Måske vil lokale kunstnere skrive hyldestsange? Dette kan evt. kombineres med en

konkurrence, hvor bedste sang modtager en præmie.

Måske kommunens skoler kan bidrage til at sætte frivillighed på skoleskemaet ved at

skrive frivillighedssange i musikundervisningen.

Det kan også være, at jeres lokalområde har kendte kunstnere, der vil optage en kort

takke-video til byens frivillige foreninger for deres store arbejde. Denne kan evt. ligges på

sociale medier på Frivillig Fredag.

Inspirationskatalog - Musiske indslag

https://frivilligfredag.dk/frivilligmarked
https://frivilligfredag.dk/skoleskemaet


Frivillighed på
skoleskemaet

Inspirationskatalog - Frivillighed på skoleskemaet

Frivillig Fredag er en oplagt mulighed for at introducere byens børn og unge for alt
det gode ved foreningslivet og frivilligt arbejde. Samtidig kan forløbet bidrage til at
fremme elevernes medborgerskab i deres lokalområde. Det kan gøres på mange
forskellige måder; af længere eller kortere varighed – og tilpasset alle klassetrin.

Idéer til, hvordan I kan sætte frivillighed på skoleskemaet
Dansk og samfundsfag
I disse fag er det særligt oplagt at snakke om frivillighed. Her kan man snakke om vigtigheden
af civilsamfundet og hvilken betydning det har i det danske samfund – find fx data i
Frivilligrapporten. Man kan også sammenligne det med frivilligheden i andre lande.

Billedkunst
Her kan eleverne udforme værker der præsenterer eller fortæller om nogle specifikke
foreninger. I samarbejde med byens handelsforening eller butikker, kan værker pryde
bybilledet op til Frivillig Fredag, fx i form af vindue for en forening, pynt i gaderne eller som en
udstilling på det lokale frivilligcenter. På den måde får foreningerne synlighed, og eleverne
lærer om nogle af foreningernes arbejde. Det kan evt. kombineres med besøg af
repræsentanter fra foreningerne i undervisningen, som kan fortælle om deres arbejde.

Musik
I musikundervisningen kan man inkorporere frivillighedstemaet ved at lade eleverne skrive
deres egne sange om frivillighed eller bestemte frivillige foreninger. Disse kan evt. optages og
lægges på sociale medier, som en hyldest på Frivillig Fredag.

(Mini-)Frivilligmarked
Forløbet kan indebære et mini-frivilligmarked på skolen eller fremlæggelser hvor eleverne har
udvalgt foreninger, som fortæller om og evt. har interviewet. 

Praktik
Kombiner undervisningen med et lille praktikforløb i udvalgte foreninger eller fx et
generationsmøde, hvor klassen fx besøger en ældreforening for at prøve kræfter med deres
arbejde eller besøge et plejehjem, hvor de tager beboerne med på en gå- eller køretur for at
høre om, hvilket frivilligt arbejde de har lavet i deres liv efterfulgt af fælles hygge.

Færdigt forløb til 8. klasse
Vallensbæk Kommune har udarbejdet undervisningskittet ”Frivillighed på Skoleskemaet”, som
er tilpasset 8. klasse. Forløbet løber over 5 dage (evt. en temauge), hvor eleverne bl.a. arbejder
med interviews, debatter, mindmaps, ideudvikling af frivillige sociale tiltag og fremlæggelser.
Undervisningskittet er til fri download på kommunens hjemmeside.

https://www.vallensbaek.dk/borger/frivillig-og-foreningsliv/frivillighed-paa-skoleskemaet


Andre indslag, der hylder de frivillige

Indgå et samarbejde med jeres lokale bager om at lave en ”Frivillig Fredag kage”. Det

kan fx være kage, som bageren sælger på/op til Frivillig Fredag, og samtidig har

foldere liggende ved disken for at reklamere for foreningerne. 

Inviter jeres frivillige på hyggeligt samvær med fyraftensøl og evt. grillpølser ved

foreningen. Sådan et arrangement kan hurtigt og nemt stables på benene. Måske kan

et lokalt bryggeri og/eller pølsemand give jer en god pris.

I Randers Kommune tilbød alle, der udfører frivilligt arbejde, gratis parkering på

Frivillig Fredag i 2011.

Uddele badges til byens frivillige, med opfordring til at bære disse på Frivillig Fredag.

Der kan fx stå ”Tak fordi du er frivillig” eller ”Jeg er frivillig – vil du med?”. På den måde

skabes synlighed for det store lokale frivillige engagement, og giver en anledning til

at snakke om hinandens frivillige arbejde.

I 2021 inviterede Silkeborg Kommune i samarbejde med Jysk Musikteater de lokale

foreningsliv til forpremiere på årets store musical. 

Frivillig Fredag bruges af mange arrangører som en anledning til at give de frivillige
et skulderklap og en stor tak for indsatsen. 

Dette kan gøres på mange forskellige kreative måder:

Tak

Tak fordidu er
frivillig

Jeg erfrivililg - er du?

Inspirationskatalog - Andre indslag


