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Til kommuner, frivillige organisasjoner, menigheter i Den norske kirke og andre
trossamfunn

Hvordan jobbe smartere med frivillige?
Dere arbeider i ulike virksomheter, men har en felles interesse. Alle er, på ulike
måter, opptatt av å håndtere og utvikle frivillig innsats på en smartere måte.
Vi vil sammen fokusere på praksis og strategier for hvordan dere i framtiden kan
bruke frivillige til å oppnå bedre resultater i deres virksomhet.
Etter to innledende foredrag blir det arbeid i grupper. Sammensetningen bestemmes
av deltagerne bakgrunn og interesse.
Vi skal jobbe med konkrete løsninger på de utfordringene som drøftes i workshopen.
Vi prioriterer de tema dere prioriterer å få gjort noe med. Intensjonen er at innledende
foredrag og arbeidet i grupper skal være mest mulig nyttig for dere som deltar.
De av dere som ønsker det, vil bli invitert til et oppfølgningssamling for videre arbeid.
Når:
Sted:

Torsdag 28.september 2017 fra kl.09-16.00
Sørlandet helsepark, Caspersens vei 81 A, 4956 Risør

Det er plass til 35 deltagere. Første mann/kvinne til mølla kommer med.
Seminaravgift: Kr. 950.- pr. person.
Påmelding via følgende lenke:
http://www.deltager.no/hvordan_jobbe_smartere_med_frivillige_28092017
Du finner også info om arrangementet på www.deltager.no
Ta gjerne kontakt hvis det er noe du lurer på!
Velkommen
Tellef Raustøl

Oslo 31.05.2017

Hvordan jobbe smartere med frivillige?

Program
VELKOMMEN
Informasjon om dagen og praktiske opplysninger
v/ Tellef Raustøl,
PRAKTISK TEORI OM PLANLEGGING.
Hvordan angripe arbeidet med å kartlegge status på et oppgaveområde som
grunnlag for å velge realistiske mål for fremtidige oppgaveløsninger. Tenk i dag, hva
du må gjøre i morgen, for å møte utfordringene i over i morgen.
v/Einar Vetvik
Vetvik er statsviter med lang erfaring fra forskning, undervisning og høgskoleledelse.
Han har vært rektor, forskningssjef og høgskoledosent på Diakonhjemmet Høgskole.
Hans siste publikasjon handler om kommunenes planlegging av møtet med
utfordringene med de økende helse- og omsorgsoppgaver i samfunnet.
FRIVILLIGE SOM VERKTØY?!
Er frivillige i ferd med å bli et verktøy, en arbeidsressurs som hjelper ansatte til å få
jobben gjort? Er dette en ønsket utvikling? Ev for hvem? Hva er alternativene?
v/Tellef Raustøl
Raustøl er sosial entreprenør. Har deltatt i en rekke utviklingsprosjekter mellom
kommuner, ideell sektor og næringsliv. Særskilt kompetanse på frivillighet og frivillig
arbeid. Faglig bakgrunn: Organisasjonssosiolog, sosionom og sykepleier
LUNSJ
WORKSHOP
 Beskrive dagens praksis – organisering, økonomi, arbeidsformer, tidsbruk,
adm. ressurser, rekruttering, digitale hjelpemidler, ledelse o.s.v.
 Identifisere behov og utfordringer
 Presentere relevante verktøy og metoder
 Utforme strategi for veien videre
Arbeidet i gruppene vil bli facilitert av Vetvik og Raustøl

