
 

 

 
 

Samarbejdsaftale  
– mellem Skoleforvaltningen og de faglige  

organisationer om de frivilliges  
indsats i skolevæsnet 

 



 

 

Forord 
 
Det er med stor glæde, at vi som noget nyt kan præsentere denne samar-
bejdsaftale mellem Skoleforvaltningen og de faglige organisationer. 
 
Aftalen skal bidrage til, at samarbejdet mellem frivillige og professionelle 
sikrer de bedste rammer på børne- og ungeområdet, så opgaveløsningen 
kan være af højeste kvalitet. 
 
Derudover skal samarbejde mellem skoler og frivillige inspirere til at skoler-
ne også tilskynder børn og unge i at påtage sig opgaver og ansvar som frivil-
lige. 
 
Skoleforvaltningen og de faglige organisationer har i fællesskab udformet en 
aftale, der angiver et sæt spilleregler, der skal gælde for dette samarbejde i 
Skoleforvaltningen. Aftalen omfatter udelukkende arbejde, der har relation 
til børn, unge og familier. 
 
Vi glæder os og ser frem til samarbejdet. 

 
Med venlig hilsen 
 

 

 

 

Jakob Ryttersgaard 

Direktør i Skoleforvaltningen 



 

 

 
 

 

Børneattester 
Der skal indhentes børneattest, hvis den frivillige skal have direkte kontakt med 
børn under 15 år og en fast tilknytning til organisationen. Der henvises til ’Håndbog 
for samarbejdet med frivillige’. 
 
Uenighed og samarbejdsproblemer  
Det er arbejdspladsens leder, der tager hånd om konflikter med eller mellem de 
frivillige eller mellem frivillige og ansatte. I det omfang konflikten omfatter en eller 
flere af arbejdspladsens ansatte skal tillidsrepræsentanten inddrages, såfremt den 
eller de ansatte ønsker det.  

 
Ændring af aftalen 

Ændrer forudsætningerne sig for det frivillige arbejde, kan beslutningen om inddra-

gelse af frivillige tages op til fornyet forhandling med de faglige organisationer. 

Nærværende aftale kan ændres ved enighed mellem Skoleforvaltningen og de fagli-

ge organisationer, og den kan opsiges med 6 måneders varsel. 



 

 

Forord 
 
Det er med stor glæde, at vi som noget nyt kan præsentere denne 
samarbejdsaftale mellem Skoleforvaltningen og de faglige organisati-
oner. 
 
Aftalen skal bidrage til, at samarbejdet mellem frivillige og professio-
nelle sikrer de bedste rammer på børn og unge området, så opgave-
løsningen kan være af højeste kvalitet. 
 
Skoleforvaltningen og de faglige organisationer har i fællesskab udfor-
met en aftale, der angiver et sæt spilleregler, der skal gælde for dette 
samarbejde i Skoleforvaltningen. Aftalen omfatter udelukkende arbej-
de, der har relation til børn, unge og familier. 
 
Vi glæder os og ser frem til samarbejdet. 
 

Med venlig hilsen 
 

 

Martin Ø. Christensen,  

direktør i Skoleforvaltningen 

  
 

 
Med denne aftale har Skoleforvaltningen i Aalborg Kommune og Aalborg Lærerfor-
ening, BUPL Nordjylland, FOA Nordjylland, 3F Aalborg og HK Kommunal Nordjylland 
udstukket de overordnede rammer for, hvordan kommunale arbejdspladser i Skole-
forvaltningen kan samarbejde med enkelte frivillige, frivillige organisationer og en 
gruppe af frivillige, som hører til en bestemt arbejdsplads. 
 
Denne aftale suppleres af følgende øvrige materialer, som støtte og vejledning for 
de enkelte arbejdspladsers samarbejde med frivillige: 

• Håndbog for samarbejde med frivillige 

• Skabelon for lokal samarbejdsaftale 

• Skabelon for velkomstbrev til frivillige 

Materialerne ligger på Skoleforvaltningens side på KLIK  

og på nogetathavedeti.dk/support 

OBS! Samarbejdsaftalen omfatter ikke enkeltstående aktiviteter og forløb i regi af 
åben skole. 

Aftale om rammerne for samarbejde med  

frivillige i Skoleforvaltningen 

http://www.nogetathavedeti.dk/support


 

 

Arbejdet i en offentlig forvaltning bygger 
på en lang dansk tradition udviklet gen-
nem lovgivningen i mere end et halvt 
århundrede. Grundelementerne er fag-
lighed, retssikkerhed og respekt for det 
enkelte menneske. Øjeblikkelige og 
fremtidige udfordringer af velfærdssam-
fundet må ikke krænke disse grundprin-
cipper.  
 
Ansatte løser opgaver, hvor der er et 
lovgrundlag, der kræver faglighed og 
kompetence. Frivillige løser alene opga-
ver, der ikke konkret er beskrevet i lov-
givningen, og som borgeren derfor ikke 
har et retskrav på. Det betyder også, at 
borgerne ikke kan gøre krav på den frivil-
lige indsats. 
 
Tilbud og opgaver, der har været båret af 
en frivillig indsats, forsvinder i det øjeblik 

den frivillige stopper, og kan ikke overgå 
til fast ansat personale. 
 
At civilsamfundet skal mere på banen 
betyder ikke, at ansvaret for arbejds-
pladsernes lovbundne opgaver kan 
flyttes fra professionelle til frivillige. 
Tværtimod er det afgørende at fastholde 
alle lovbestemte opgaver – fra det orga-
nisatoriske til det individuelle i relation 
til den enkelte borger – hos professionelt 
personale, der er ansat til det. 
 
Opgaverne, som de frivillige påtager sig, 
defineres i samarbejde mellem ledelse 
og personale, og i overensstemmelse 
med de lokale retningslinjer beskrevet i 
den lokale samarbejdsaftale, jf. beskri-
velserne i de følgende to afsnit. 

Forskellen mellem ansatte og frivilliges opgaver 

Lokale retningslinjer 

Der udarbejdes retningslinjer i det lokale 
MED udvalg, inden institutionen træffer 
beslutning om at indlede samarbejde 
med frivillige. 
 
En beslutning om at inddrage frivillige 
skal foregå ud fra de præmisser og vilkår, 
der er gældende på den enkelte arbejds-
plads.  
 
Det er det lokale MED udvalg, der kan 
beslutte, om arbejdspladsen vil inddrage 
frivillige, og det kræver, at der er enig-
hed mellem ledelse og medarbejdere på 
arbejdspladsen. Beslutningen skal tages 

under hensyn til den personale- og res-
sourcemæssige situation arbejdspladsen 
i øvrigt befinder sig i. 
 
Klare retningslinjer er afgørende for, om 
den frivillige indsats får den tilsigtede 
positive betydning. Inden for de lokalt 
aftalte retningslinjer aftales i det konkre-
te tilfælde, hvordan det frivillige arbejde 
udføres på den konkrete arbejdsplads. 
Det sker i form af en lokal samarbejds-
aftale, jf. næste afsnit. 



 

 

Udmøntningen af et konkret lokalt sam-
arbejde skal aftales på den enkelte ar-
bejdsplads i det lokale MED udvalg.  
 
Det forudsættes, at der er enighed mel-
lem ledelse og medarbejdere om aftalen. 
Samarbejdet sker med respekt for den 
forskel, der er på ansatte og frivillige, jf. 
beskrivelsen forrige side.  
 
Forudsætningen for samarbejdet er, at 
de frivillige er organiseret af de frivillige 
selv i en støtteforening eller i en etable-
ret frivillig organisation. I enkelte tilfæl-

de, hvor det ikke er muligt at samarbejde 
med etablerede organisationer eller op-
rette en støtteforening, kan der dog sam-
arbejdes med enkelte frivillige. 
 
Samarbejdsaftale underskrives af skolens 
leder og af en repræsentant for den fri-
villige organisation. 
 
Kopi af den underskrevne samarbejds-
aftale fremsendes til de berørte faglige 
organisationer og arbejdspladsens tillids-
valgte. 

* Der udpeges en leder på skolen, som 
har det ledelsesmæssige ansvar for alle 
samarbejdsaftaler med frivillige. 
 

* Samarbejdet med frivllige drøftes 
mindst én gang årligt i det lokale MED-
udvalg—herunder behovet for revision 
af retningslinjerne på området. 

Eksempler på lokale retningslinjer 

Frivillige kan ikke pålægges referatpligt 
om deres samvær med borgeren. Fortro-
ligheden mellem borgeren og den frivilli-
ge må ikke krænkes ved at kræve refera-
ter eller rapporter i forbindelse med kon-
takten.  
 
Formidling af informationer om borge-
ren fra den frivillige kan kun ske efter 
klart udtrykt samtykke fra borgeren.  
 

Frivillige har naturligvis pligt til underret-
ning i henhold til lovgivningen f.eks. i 
forhold til børn.  
 
Frivillige skal drøfte særlige problemati-
ske situationer omkring svigt, misrøgt, 
overgreb eller lignende med den lokale 
ledelse, de er i kontakt med. 

Lokal samarbejdsaftale 

Frivillige og tavshedspligt 



 

  
 

 
Den frivillige indsats  
er ulønnet 
 
Frivilligt arbejde er ulønnet, men direkte 
omkostninger for den frivillige kan dæk-
kes. Den frivillige indsats respekteres 
både i det daglige og ved særlige marke-
ringer på linje med personalet i form af 
f.eks.  i forbindelse med sammenkom-
ster, udflugter mv. 
 

Formalia 
 
I forbindelse med at den frivillige starter 
på arbejdspladsen, påhviler det ledelsen 
på arbejdspladsen at give den frivillige 
en grundig introduktion om de særlige 
forhold, der er gældende vedr. forsikrin-
ger, tavshedspligt, persondataforordning 
samt de særlige forhold der er gældende 
for frivillige på overførselsindkomst. 

Ansatte løser arbejdspladsens kerneopgaver, 

der blandt andet er beskrevet i lovgivningen 

og har ansvaret for, at opgaverne løses på en 

måde, der svarer til borgernes rettigheder. 



 

 

Kim Jakobsen 
Arbejdsmarkedsansvarlig, FOA  

Jakob Ryttersgaard 
Direktør, Skoleforvaltningen 

Katharina Hauge Antonsen 
Formand, HK Kommunal Aalborg 

Karsten Lynge Simonsen 
Formand, Aalborg Lærerforening 

Liselotte Thomsen 
Formand, BUPL Nordjylland 

Claus Pedersen 
Den offentlige gruppe, 3F Aalborg 

  
 

Underskrifter  

Aftalens underskrift 
 
Ansatte og frivillige har tradition for at arbejde sammen på velfærdsområderne, 
f.eks. på plejehjemmene, i børnehaverne, på sociale arbejdspladser og på skoler. 
Aalborg Kommune har overordnet set besluttet at prioritere samarbejdet med de 
frivillige aktører og således også inden for børne- og ungeområdet. Den frivillige 
indsats supplerer og komplementerer de ydelser, som Skoleforvaltningen leverer, 
men den erstatter dem ikke.  
 
Vi ser således frivilligt arbejde som et supplement til kommunale ydelser. De frivilli-
ge er en ressource, der kan spille en rolle for børn og unge i Aalborg Kommune, og 
de spiller en anden rolle end de kommunale tilbud.  
 
For at styrke dette samarbejde og for at fastholde den høje faglighed for borgerne, 
har Skoleforvaltningen i samarbejde med de faglige organisationer udformet denne 
aftale, der skal gælde for samarbejdet mellem ansatte og frivillige i Skoleforvaltnin-
gen. 
 
Inddragelse af frivillige kan og skal ikke være en erstatning for ansat personale. 


