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Har du lyst til at være frivillig hos  

os på Plejehjemmet Else Marie? 

Du skal nemlig være så velkommen! 

 

Indledning. 

Denne lille pjece informerer om de muligheder, du har for at være med til at gøre 

en forskel for beboerne på Else Mariehjemmet som frivillig. 

På Else Mariehjemmet bestræber vi os på at leve op til Mariefondens målsætning 

”Fordi alle fortjener et godt liv” og vores fælles mærkesag: At skabe rammer for 

hjem og realisere drømme for mennesker med særlige behov. Her kan du som 

frivillig bidrage. 

Som frivillig er der mange forskellige opgaver på Else Mariehjemmet, du kan del-

tage i. Du kan være med til at skabe indhold i hverdagen og fremme livsglæden hos 

os. Det betyder dog ikke, at du som frivillig overtager arbejdet fra personalet, men 

at du supplerer det faste personale. 

Din hjælp vil ske i et tæt samarbejde med personalet, der har den faglige ekspertise 

og ansvaret for den fælles indsats. Aktivitetsmedarbejder, personalet  og ledelsen 

på Else Mariehjemmet vil vejlede og støtte dig i din rolle som frivillig. 

Sammen med aktivitetsmedarbejder og personalet tilrettelægger du dine indsats-

områder. Føler du efter nogen tid, at det valgte område ikke passer dig, så tal med 

aktivitetsmedarbejder. Der er mange forskelligartede opgaver, så vi vil altid kunne 

finde en opgave, som passer dig.  
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Forventninger til dig som frivillig.  

Overordnet set, bør du skabe TRYGHED ved din tilstedeværelse. Derfor skal du, 

ligesom det faste personale bære navneskilt, da det signalerer, at du hører til på 

Else Mariehjemmet. Samtidig er det en god støtte til, at vi kan huske hinandens 

navne. 

En stor del af beboerene har demens som udfordring i hverdagen, hvilket kan på-

virke deres adfærd. Du kan forvente at blive introduceret til den beboer/ bruger-

gruppe, du vil møde. Derudover kan du altid rådføre dig med personalet, aktivitets-

medarbejder eller ledelsen, hvis du kommer i en vanskelig situation eller hvis du 

har brug for sparring eller et godt råd. 

Opgaver vedr. medicin, behandling eller pleje påhviler det faste uddannede perso-

nale. Såfremt du mener, at der er problemer, skal du altid kontakte forstander. 

Vi arbejder ud fra princippet: hjælp til selvhjælp. Så vær opmærksom på, at du 

ikke tager initiativet  fra den du hjælper. Det er vigtigt at lytte og opmuntre den 

enkelte til at være deltagende i det I laver. 

Når du laver en aftale med en beboer eller personalet bliver du en vigtig del af hver-

dagen her på Else Mariehjemmet. Det er derfor vigtigt, at du meddeler aktivitets-

medarbejder, hvis du bliver forhindret. 

 

Du har tavshedspligt om alle forhold vedrørende beboere, som du får kendskab til i 

forbindelse med at du er frivillig på Else Mariehjemmet. Det betyder, at du aldrig 

må vidergive oplysninger udenfor plejehjemmet. Tavshedspligten gælder også efter 

din fratræden som frivillig. I tilknytning til første samtale, udarbejder vi en sam-

arbejdsaftale, som bl.a. indeholder erklæring vedr. overholdelse af tavshedspligt. 

Du må ikke modtage penge eller gaver af beboerne. Opstår der tvivl, så spørg 

aktivitetsmedarbejder. 

På Else Mariehjemmet har vi en rygepolitik og politik vedr. brug af mobiltelefoner i 

samværet med beboerne, som du vil blive gjort bekendt med. 
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Kvalifikationer 

En frivillig er en person med et personligt overskud, som han/hun gerne vil dele 

med andre. Der stilles ikke krav om uddannelse eller tidligere beskæftigelse.  

Det er dejligt, hvis du kan og vil være et friskt pust udefra og derved være med til 

at skabe livsglæde, liv og aktivitet i beboernes hverdag. 

Du kommer til en indledende samtale med aktivitetsmedarbejder inden du 

tilknyttes som frivillig på Else Mariehjemmet. 

Straffeattest skal forevises. Den kan hentes gratis på nettet eller i borgerservice. 

Aktivitetsmedarbejder er gerne behjælpelig hvis du har brug for det. 

Kontaktpersoner: 

Aktivitetsmedarbejder  Kasper Melhede Tlf. 48 38 87 06 

     Mail: kjm@mariehjem.dk 

Forstander   Pia Enemark Tlf. 48 38 87 01  

     Mail: pie@mariehjem.dk  

Politik for frivillige på Else Mariehjemmet 

Hvad er en frivillig? 

En frivillig er en person, som yder en ulønnet og kompetnet indsats til gavn for sine 

medmennesker. De frivillige arbejder på baggrund af Else Mariehjemmets 

værdigrundlag og Mariefondens frivillighedsstrategi. 

Målsætning:  

På Plejehjemmet Else Marie ønsker vi at skabe det bedst mulige samarbejde 

mellem beboer og de frivillige, medarbejdere og ledelsen. 

Vi forsøger at skabe den størst mulige tryghed, trivsel og arbejdsglæde for de 

frivillige til glæde og gavn for vores beboere. Desuden ønsker vi at give den enkelte 

frivillige de bedste betingelser for at udføre frivilligt arbejde.  
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Vi værdsætter de frivilliges indsats og ser det som 

et stort aktiv for os alle på Else Mariehjemmet. 

 

Samarbejde: 

Efter den indledende samtale og en passende introduktion, oprettes en skriftlig 

samarbejdsaftale mellem den frivillige og Else Marie. 

Der afholdes møder for de frivillige 2 gange årligt (i marts/april og i november), 

hvor der bydes på kaffe, kage og hyggeligt samvær. Ved disse møder vil aktivitets-

medarbejder og forstander deltage. 

En forudsætning for et godt arbejdsklima er åbenhed omkring eventuelle pro-

blemer. Opstår der problemer, så henvend dig til din aktivitetsmedarbejder eller 

forstander. 

 

Information/kommunikation: 

Else Marie ønsker til stadighed at holde dig som frivillige orienteret om forhold på 

arbejdspladsen, som er af generel interesse. Dette kan bl.a. ske via 

aktivitetsplanen, nyhedsbreve, referater fra beboeremøder, via mail og dialog i 

hverdagen. Aktivitetsmedarbejder vil derudover holde dig orienteret om forhold,    

der vedrører de frivillige. 

 

Aftaler: 

Det kan variere, hvor ofte du som frivillige har lyst til og mulighed for at yde en 

indsats. Det kan være fra flere gange om ugen til 1 gang om måneden, dette er helt 

op til dig. Det er blot vigtigt, at der laves faste aftaler og at du har et tæt kontakt til 

aktivitetsmedarbejder.  

Opgaver: 
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Som frivillig på Else Mariehjemmet er der mange forskellige muligheder: Som 

medlem af bestyrelsen, som arrangør af eller deltager i et mere direkte samspil med 

en beboer eller en gruppe af beboere. Frivillige kan ligeledes være praktiske 

hjælpere i forskellige sammenhænge. Har du gode idéer er du altid meget 

velkommen til at dele disse med aktivitetsmedarbejder. 

Den frivillige indsats tilrettelægges altid  i et konstruktivt samarbejde med 

aktivitetsmedarbejder. 

Eksempel på opgaver, den frivillige kan varetage eller deltage i: 

Aktiviteter som musik, sang, gudstjeneste, banko, jazz, kaffehygge, højtlæsning, 

foredrag o.a. 

Besøgsven hos en beboer eller en gruppe af beboere 

Gåture eller køreture 

Hjælpe til i haven eller hjælpe med praktiske opgaver i huset 

Indgå i diverse interessegrupper. 

Det er kun fantasien der sætter grænsen – måske har du selv gode idéer? 

 

Samarbejdsforholdets ophør: 

Den frivillige forpligter sig kun til at indgå i samarbejdet, så længe pågældende selv 

ønsker det. Der tilstræbes naturligvis  et længerevarende tilknytningsforhold. 

Samarbejdsaftalen kan bringes til ophør fra såvel den frivillige, som fra Else Marie-

hjemmets side. Hvis den frivillige ønsker at ophøre, skal aktivitetsmedarbejder  

underrettes herom, i så god tid som muligt. 

Tavshedspligten ophører ikke ved samarbejdets ophør. 
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Samarbejdsaftale 

Mellem undertegnede:________________________________ 

Adresse: ____________________________________________ 

Post nr.: ____________________________________________ 

Tlf. nr.: _____________________________________________ 

Mail adresse: ________________________________________ 

Og Else Mariehjemmet har dags dato indgået følgende aftale, om frivilligt 

arbejde: 

Arbejdssted: ____________________________________________________________ 

Faste aftaler - dage og tid: ________________________________________________ 

Aktivitetsmedarbejder: _______________________________________________ 

Forstander: ________________________________________________________ 

Afbud meldes tidligst muligt til aktivitetsmedarbejder Jens Kastrup.   

Straffeattest set dato.________  Underskrift__________________________________ 

Den frivillige modtager på dagen samme traktement, som tilbydes de faste 

medarbejdere, hvis de deltager i måltiderne. 

Endvidere forpligter jeg mig til at overholde en ubetinget tavshedspligt, om de 

forhold jeg gennem mit arbejde må blive bekendt med angående borgernes 

personlige anliggender, hvilket jeg bekræfter at være indforstået med ved min 

underskrift nedenfor. 

Dato:____ 

____________________________               _____________________________ 

Else Mariehjemmet   Frivillig  
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