Arbejdsgrundlag for Følgegruppen for frivilligt socialt
arbejde
1. Formål med følgegruppen
Formålet med følgegruppen er
 at understøtte og styrke samarbejdet mellem de frivillige
kræfter og Skanderborg Kommune
 at sikre, at det er givende at være frivillig.
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2. Følgegruppens funktionsperiode
Der er ikke et sluttidspunkt på, hvor længe man kan være en del
af følgegruppen, og gruppen kan løbende suppleres med nye
medlemmer. For at synliggøre følgegruppen præsenteres den
for eftertiden, når der afholdes frivilligdag.
3. Medlemmer af følgegruppen og følgegruppens
sammensætning
Medlemmer af følgegruppen er personer med interesse for og
viden om frivilligområdet i Skanderborg Kommune med lyst og
tid til at engagere sig i indsatser på frivilligområdet.
Som medlem af følgegruppen er man repræsentant for
frivilligheden og den mangfoldighed af projekter, interesser,
personer m.v. som eksisterer inden for det frivillige liv i
kommunen. Medlemmerne skal derfor kunne se forskellighed i
frivilligheden som en styrke, hvad enten det gælder
forskellighed i værdier, identiteter, strukturer mm.
Der er cirka 20 medlemmer af følgegruppen, og det tilstræbes,
at gruppen er bredt sammensat både hvad angår:
 Geografi
 Fordeling af områder (eksempelvis integrationsområdet,
børneområdet, ældreområdet mm.)
 Medlemmernes interesser og hvad de har flair for gruppen er på nuværende tidspunkt sammensat, så der
både er nogle der kan lide at hjælpe med
skriveopgaverne og nogle der er gode til planlægning og
praktik – og det anses for at være er en stor styrke.
 Medlemmernes erfaring med følgegruppen - det anses
for en stor styrke, at der både er ”nye medlemmer”, som
kommer med nye idéer og input, og ”erfarne
medlemmer”, som har erfaring med eksempelvis
afholdelse af arrangementer og kender ”historikken”.
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4. Følgegruppens opgaver er,
 at være talerør for de frivillige
 at deltage i og forberede det årlige møde med Socialudvalget i november måned, hvor
følgegruppen blandt andet giver politikere og embedsværk input om den oplevede
virkelighed
 at være sparringspartner for frivilligkoordinatoren
 at være med til at udvikle området, f.eks. ved at foreslå/igangsætte og gennemføre nye
initiativer indenfor frivilligt socialt arbejde
 at planlægge og gennemføre arrangementer
(eksempelvis frivilligdagen)
 at være med i eller finde medlemmer til arbejdsgrupper på området for frivilligt socialt
arbejde.
Følgegruppen mødes cirka 4 gange årligt. Frivilligkoordinatoren er mødeleder og en konsulent
fra kommunen sekretariatsbetjener gruppen (udsender dagsorden, referat og udsender
materiale, der er relevant for følgegruppens arbejde).
En foreløbig dagsorden udsendes 3 uger før møderne i følgegruppen. En endelig dagsorden
udsendes 1 uge før møderne. Referatet udsendes senest 1 uge efter møderne. Følgegruppen har
herefter cirka en uge til at komme med kommentarer til referatet, hvorefter det rettes til. Hvis
der ikke er kommet nogle kommentarer, betragtes referatet som godkendt.
Hensigten med at udsende den foreløbige dagsorden 3 uger før, er at medlemmerne af
Følgegruppen har mulighed for at undersøge, hvad der ”rører sig” blandt andre frivillige og
melde punkter ind.
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