
 
 

Frivillige søges til Udviklingsteam (UT)  
En bæredygtig frivilligkultur er vigtig for en organisation som Danmarks Unge Katolikker (DUK), da 
størstedelen af vores arbejde med katolske børn og unge hviler på frivilliges indsats. Derfor har 
hovedbestyrelsen (HB) besluttet at nedsætte en ny arbejdsgruppe, der skal varetage en essentiel 
rolle i arbejdet med vores frivillige kræfter.  
På årsmødet i november blev der vedtaget et arbejdsprogram, der omhandler bæredygtig 
frivillighed, hvilket har medført ideen om at oprette Udviklingsteamet (UT).   
Formålet med UT er derfor at opretholde og forbedre en bæredygtig frivilligkultur i DUK.   

Udviklingsgruppens ansvarsområder og arbejdsopgaver  
UT’s ansvarsområder omhandler pleje og støtte af vores frivillige i deres arbejde, og hjælpe dem til 
at forblive motiverede for det arbejde, de laver.   
Helt konkret: 

● Pleje af frivillige og deres motivation  
● Planlægning og afholdelse af ledertræning  
● Planlægning og afholdelse af lejrledelseskursus  
● Udvælgelse af lejrchefer   
● Lederansøgninger til sommerlejrene   

Udover de ovenstående arbejdsopgaver og ansvarsområder, står det UT frit for selv at drømme, 
udtænke nye ideer og i samarbejde med HB at udvikle på konceptet og arbejdet med en 
bæredygtig frivillighed i DUK. For yderligere uddybelse af arbejdspunkter, se næste side.   
 
I et tæt samarbejde med HB vil UT’s arbejde og ansvarsområder jævnligt evalueres. I den 
sammenhæng skal HB have en forståelse af hvad UT har af behov for fortsat at kunne løfte sine 
opgaver.   
 
Hvilke egenskaber vi søger hos dig?   
For at blive en del af UT er det selvfølgelig en fordel hvis du har nogle specielle kompetencer og 
kvalifikationer inden for området. Du behøver ikke nødvendigvis have en kandidatgrad, men skal 
brænde for arbejdet med frivillige, have lyst til at motivere og støtte dem i deres opgaver.   
 
Hvad får du ud af at være med?  
Som en del af UT vil du få muligheden for at dygtiggøre dig og få redskaberne til at løfte de 
arbejdsopgaver, der er blevet givet - eventuelt ved deltagelse på relevante kurser hos DUF. 
Desuden får du et godt fællesskab med troen og frivillige i centrum.   
 
Send os et skriv om hvorfor lige præcis du vil være med og hvad du kunne tænke dig at arbejde 
med. Og har du yderligere spørgsmål til hvad det vil sige at være med i UT, kan du skrive til 
hovedbestyrelsen på hb@duk.dk.    
 
Vi glæder os til at høre fra dig!   



 
 
Uddybning af arbejdspunkter:   

● Pleje af frivillige og deres motivation  

UT’s primære opgave bliver pleje af vores frivillige i teams og arbejdsgrupper på nationalt 
plan. Gruppen skal arbejde med at motivere vores frivillige, være i tæt kontakt med dem og 
hjælpe dem til at finde ud af hvor i DUK, de bedst kan udfolde sig.   

● Ledertræning  

Ledertræning er et vigtigt element i vores organisation, både nationalt og regionalt.   

UT har til opgave at arrangere og afholde den årlige nationale ledertræning, samt at 
videreudvikle og optimere konceptet.   

● Lejrledelseskursus  

UT er ansvarlig for at arrangere det årlige lejrledelseskursus, hvor alle sommerlejrenes 
lederteams kommer for at planlægge sommerens lejre.   

● Udvælgelse af lejrchefer   

UT skal slå lejrchefstillinger op i forbindelse med alle nationale og regionale arrangementer, 
dvs. alt fra sommerlejre til sakramentale weekends. Teamets opgave i denne sammenhæng 
er også at udvælge lejrcheferne, samt at hjælpe lejrcheferne med at finde ledere, såfremt 
de ønsker hjælp.   

● Lederansøgninger til sommerlejrene   

Ligeledes skal sommerens lejre slås op, så alle frivillige har mulighed for at søge om at blive 
ledere. UT har til opgave at videregive de relevante leder-ansøgninger til de respektive 
lejrchefer.  

 


