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Forord 

 

Grundlaget, som beskrives i denne manual, gælder for alle frivillige i FamilieNet. Nye 

som nuværende. 

 

Dit engagement som frivillig giver FamilieNet mulighed for at tilbyde børn, unge og 

deres familier på vores formålsbestemte aktiviteter en atmosfære, som de ikke 

oplever andre steder. De frivilliges styrke er deres engagement, mangfoldighed og 

deres vidt forskellige baggrunde – kulturelt, fagligt, aldersmæssigt og socialt, hvilket 

skaber helt unikke rammer og muligheder for deltagernes udfoldelse.  

 

FamilieNet bestræber sig på at være i konstant udvikling, og ønsker at imødekomme 

nuværende og nye behov. Udvikling af aktiviteter sker i fællesskab mellem frivillige, 

ansatte og samarbejdspartnere. Vi fungerer som vore egne ambassadører. På den 

måde får vi adgang til et stort netværk, som vi ville have svært ved at opbygge på 

anden vis. 

 

Manualen er udarbejdet i samarbejde mellem FamilieNets Bestyrelse, frivillige og 

ansatte, og er godkendt af Fonden Pindstrup Centrets bestyrelse. 

 

Manualen og politikker vil løbende blive revideret efter behov.  

  

 

Om FamilieNet 
 

Pindstrup Centret, nu under navnet FamilieNet, har i mere end 40 år tilbudt forskellige 

aktiviteter, der alle har det fælles formål: 

 

”at bidrage til integration mellem handicappede og ikke-handicappede børn og unge 

i samfundet” 

 

Et særkende for aktiviteterne er, at de udvikles, planlægges og gennemføres af 

frivillige ledere fra hele landet. 

Aktiviteter dækker over vores ferielejre, familiekurser og løse arrangementer som 

f.eks. familiedage, tema-aftener og lign. 
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Et team på f.eks. en ferielejr består af 12-15 voksne frivillige, som arbejder sammen 

om at gennemføre en aktivitet. På et familiekursus er antallet som regel mindre. De 

frivillige har vidt forskellige baggrunde – både mht. alder, uddannelse, job og erfaring 

med lign. arbejde. Alle har det tilfælles, at de gerne vil gøre en forskel for de deltagere, 

der kommer på FamilieNets aktiviteter.  

 

Nogle frivillige har selv et handicap, har søskende eller andre familiemedlemmer med 

handicap, andre har som barn eller ung selv deltaget på en eller flere aktiviteter, og 

ønsker som voksen at fortsætte og give andre børn/unge de gode oplevelser, de selv 

engang har fået. 

 

Langt de fleste kommer dog uden særlige forudsætninger, men med lysten til at gøre 

en frivillig, ulønnet indsats for de børn, unge og familier, som har stor fornøjelse af 

vores forenings aktiviteter.   

 

FamilieNet er en del af den almennyttige fond, Pindstrup Centret, som består af tre 

ferie- og kursuscentre. Alle tre centre forventes at bruges til vores formålsbestemte 

aktiviteter. 

 

Pindstrup Centret blev bygget kort tid efter, at foreningen blev stiftet og indviet i 

1976, og er dermed starten på hele historien. Centret er placeret midt på Djursland i 

byen Pindstrup. 

 

Brogaarden er beliggende i Strib ved Middelfart. Indtil 2001 var Brogaarden højskole, 

men denne lukkede og blev solgt til foreningen. I efteråret 2002 startede de første 

aktiviteter. I 2012 blev den nye tilbygning ”Brohuset” indviet. En bygning der er 

specielt designet til at rumme vores formålsbestemte aktiviteter. 

 

I 2013 blev foreningen udvidet med endnu et Center. Bymose Hegn der ligger i 

Helsinge i Nordsjælland. De første formålsbestemte aktiviteter forventes at blive 

afviklet der i 2018. 

 

I hverdagene tilbydes faciliteterne til kurser for både offentlige og private 

virksomheder, uddannelsesinstitutioner, handicaporganisationer og til andre med 
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behov for at gennemføre internatkurser. Herigennem skabes en del af den indtjening, 

som er nødvendig, for at dække omkostningerne fra den daglige drift, samt 

underskuddet på de formålsbestemte aktiviteter. 

 

Vi modtager ingen faste tilskud, hverken offentlige eller private. En række fonde og 

legater, herunder Arbejdsmarkedets Feriefond, bidrager dog med støtte til 

gennemførelsen af vores formålsbestemte aktiviteter.  

En afgørende forudsætning for at målene nås er derfor også de frivilliges indsats. 

 

FamilieNets organisering er som følger: 

 

 

FamilieNets Bestyrelse 

FamilieNets Bestyrelse vælges på FamilieNets generalforsamling som altid afvikles i 

april mdr. Der sidder altid i FamilieNets bestyrelse et udpeget medlem fra Fonden 

Pindstrup Centrets bestyrelse. FamilieNets Bestyrelse holder møde ca. 6 gange årligt, 

hvor den daglig leder af Pindstrup Centret deltager, samt en koordinator. 

FamilieNets Bestyrelse står for den overordnede udvikling og planlægning af 

ferielejrene. FamilieNets Bestyrelse arbejder med udvikling af frivilligpleje samt 
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planlægger de tre årlige fælles arrangementer - planlægnings- og 

evalueringsweekend og kursus-/lejrlederdøgn.  

Det er FamilieNets Bestyrelses ansvar at de formålsbestemte aktiviteter afvikles, i 

overensstemmelse med FamilieNets værdigrundlag. 

 

Grundlaget for arbejdet som frivillig i FamilieNet 

 

Frivilligprofil 

Man kan blive frivillig i FamilieNet, når man: 

● Kan stå inde for FamilieNets formål (se ”Om FamilieNet s.3) 

● Brænder for at give børn og unge med og uden handicap og deres familier nogle 

enestående oplevelser 

● Kan og vil bidrage positivt til udvikling, planlægning, afvikling og evaluering af 

vores formålsbestemte aktiviteter 

● Har en ren børneattest 

 

Ud over det forventer vi, at de frivillige er engagerede og ansvarsbevidste ift. opgaven, 

som skal løses. 

 

Rekruttering 

Alle kan tilkendegive deres ønske om at blive frivillig i FamilieNet. Dette kan gøres via 

hjemmesiden www.familieNet.dk. Vi tilstræber, at der er diversitet i forhold til køn, 

alder og baggrund på de enkelte aktiviteter, så de frivillige repræsenterer bredt ift. 

samfundet.  

Som frivillig er det ikke uddannelse, men menneskelige kompetencer, 

engagement og lyst til at gøre en forskel, der vægter højest.  

 

Hvor kan jeg som frivillig få indflydelse? 

Du har som frivillig mulighed for at få indflydelse på mange niveauer, alt efter 

interesser og hvor meget tid, du kan afsætte til formålet. 

Vi hylder inddragelsen af frivillige kræfter i vores aktiviteter, og vi bifalder i høj grad, 

at du giver dine meninger til kende. 
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Indflydelse kan opnås som: 

● Frivillig leder på vores egne aktiviteter bl.a. familiekurser og ferielejre 

● Lejrleder 

● Kursusleder 

● Køkkenansvarlig 

● Ad-hoc udvalg/opgaver 

● Oplægsholder på vores interne kurser, såfremt man har viden og erfaring med 

relevante emner. 

● FamilieNets Bestyrelse 

 

Som frivillig leder på ferielejr/familiekursus deltager man i udvikling, planlægning, 

afvikling og evaluering af den formålsbestemte aktivitet. Dette foregår bl.a. på årets 

planlægnings- og evalueringsweekend. Planlægning og evaluering af familiekurser 

foregår oftest særskilt, hvor datoerne aftales i de enkelte frivilligteams. Deltager man 

som frivillig leder på ferielejr forventes det, at man ligeledes afsætter tid til at deltage 

på planlægnings- og evalueringsaktiviteterne, som er en del af pakken. 

 

 

Grundlaget for samarbejde mellem frivillige og FamilieNet 

 

Grundlaget for samarbejdet tydeliggør de muligheder og forventninger, der ligger i at 

udføre frivilligt arbejde i FamilieNet.  

 

Hvad kan FamilieNet tilbyde dig 

Du kan forvente at blive mødt med respekt og anerkendelse af de øvrige frivillige og 

centrets ansatte. 

De ansatte og FamilieNets Bestyrelse står altid klar med sparring ift. de opgaver, som 

skal løses.  

 

Vi har en anerkendende tilgang i kommunikationen, både skriftligt og mundtligt, og vi 

vil bestræbe os på at holde dig velinformeret omkring FamilieNets aktiviteter og nye 

tiltag. 
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Du kan som frivillig forvente at få: 

● Indsigt i og erfaring med at arbejde med børn og unge med og uden handicap 

og deres familier. 

● Kompetencer i at samarbejde og kommunikere med andre frivillige i dit og 

andre teams, med vores ansatte og familierne til børnene, der deltager i de 

formålsbestemte aktiviteter. 

● Kompetencer i at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere en aktivitet.  

● At dine udgifter til transport til og fra en aktivitet bliver dækket. Vi forventer, 

at man bestræber sig på at koordinere transporten til og fra en aktivitet på 

bedst mulige måde, således at udgifterne holdes nede. 

● Tilbud om kompetenceudviklende aktiviteter, der klæder dig på til at løse 

opgaven som frivillig. 

● Støtte fra PLU og ansatte, der altid står klar med hjælp og vejledning ift. de 

opgaver, som du vil møde. 

● Socialt samvær i teamet og med de øvrige frivillige. 

● Mulighed for at få en udtalelse, om dit engagement i FamilieNets aktiviteter. 

 

Frivilligpleje  

Fællesarrangementer 

➢ Planlægningsweekend: Ligger i april, og er for alle frivillige, der er tilknyttet de 

kommende sommerlejre. 

➢ Evalueringsweekend: Afvikles gerne i september hvis muligt, og er for alle 

frivillige, der har været tilknyttet et arrangement i løbet af året. 

➢ Kursus-/lejrlederdøgn: Er for de ansvarlige kursus-/lejrledere fra det sidste år 

samt kommende års aktiviteter. 

➢ Ny frivillig døgn: Er for frivillige der for første gang har deltaget på en aktivitet, 

eller fremadrettet ønsker at være frivillig i FamilieNet. Afholdes hvert andet år. 

 

Nyhedsbreve/information 

Vi udsender nyhedsbreve direkte til alle vores frivillige. Disse nyhedsbreve indeholder 

nyt fra FamilieNet og de enkelte kursuscentre, samt information om nye tiltag i 

organisationen. 

Du kan med fordel melde dig ind i Facebookgruppen “familienet-frivilliggruppe”, hvor 

der ofte bliver lagt information ud. 
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Uddannelse 

Vi tilbyder at dække udgifterne til førstehjælpskursus eller andre relevante kurser, så 

længe det drøftes med den daglige leder af Pindstrup Centret først. 

 

Hvad tilfører du FamilieNet 

De frivillige er vores største aktiv – med andre ord, ville FamilieNet ikke eksistere uden 

de mange gode frivillige kræfter.  

Du er som frivillig, ambassadør for FamilieNet, og du kan via dit netværk udbrede 

kendskabet til os og vores aktiviteter på de tre kursuscentre. 

Det er vigtigt, at du føler ansvar for de opgaver, du påtager dig. Vores aktiviteter, 

familierne og deres børn og unge er afhængige af, at aftaler bliver overholdt. 

Skulle du blive forhindret i at løse en opgave, kontakt da dine kursus-/lejrledere, så I 

kan finde en løsning med det samme. 

 

Du bidrager med viden og ny inspiration til løsninger og udvikling af FamilieNets 

formålsbestemte aktiviteter. Vi sætter pris på din feedback og ønsker til FamilieNet, 

der kan fremme de formålsbestemte aktiviteter. 

 

Til slut 

Som frivillig kan du kontakte FamilieNets Bestyrelse, Pindstrup Centrets daglig  eller 

koordiantor, hvis du oplever at punkterne i denne manual ikke bliver overholdt.  


