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Omsorgsfrivillige har mange vigtige roller 

Som omsorgsfrivillig skal du være med til at skabe en hyggelig atmosfære i huset ved 

eksempelvis at lave aktiviteter med de unge inde og ude, lave mad, rydde op, vaske tøj 

og i det hele taget bidrage, der hvor det giver mening for børnene og de unge – og for 

huset. 

 

Som frivillig i Joannahuset har du aldrig det faglige ansvar, det ansvar ligger hos vores 

fuldtidsansatte. Men der kan sagtens være tilfælde, hvor det giver mening, at du 

deltager i rådgivningsdelen – det er noget, du finder ud af sammen med den 

fuldtidsansatte.  

 

Værdier 

Joannahuset hviler på nogle stærke værdier, der er fundamentet for husets kultur. 

Vores værdier er: Åbenhed, Helle, Bro, Respekt. Vores værdier kan du se i husets 

indretning og vores handlinger. Eksempelvis: 

- Vores døre er altid åbne 

- Børnene og de unge kan komme og gå, som det passer dem 

- Vi respekterer børnenes grænser og behov 

- Vi inddrager altid børnene og de unge 

- Vi taler ikke om, men med børnene og de unge 

 

Menneskesyn  

Som omsorgsfrivillig skal du tilslutte dig Joannahusets menneskesyn, der bygger på 

børn og unges grundlæggende rettigheder og de værdier, som FN´s Børnekonvention 

er baseret på såsom frihed, åbenhed, rummelighed, medbestemmelse, respekt, tryghed, 

engagement og ansvarsfølelse. Vores menneskesyn udleves hver dag i huset.  
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Vagter 

Da du som omsorgsfrivillig har en vigtig rolle i Joannahuset, er det vigtigt, at du kommer 

ofte i huset. Du skal derfor forpligte dig til at tage 4 vagter om måneden i minimum det 

første halve år. En vagt består af fem timer i huset. Vagterne bliver udbudt den første i 

måneden, og du byder så ind på de vagter, der passer dig.  

 

Supervision 

Alle har brug for at vende de oplevelser, man får i Joannahuset. Derfor skal du også 

deltage i ens supervisionsgruppe sammen med de fuldtidsansatte og deltidsansatte. I er 

ca. 10 personer i hver gruppe. Supervisionsgruppen samles 2 timer hver anden måned. 

 

Introkursus 

Introkurset strækker sig over weekenden 2-3. oktober 2021 (9-16 begge dage) med fuld 

forplejning og en enestående indsigt i Joannahuset væren-i-verden. På introkurset 

bliver du introduceret for Joannahusets børne- og ungesyn, samt stifter indgående 

kendskab til blandt andet arbejdsmetoder, husets fire kerneværdier, børn og unges 

rettigheder og samtaleteknikker. 

 

VI SØGER FRIVILLIGE TIL DAGVAGTERNE 

De omsorgsfrivillige har tre vagter i løbet af en dag: 07-12; 12-17; 17-22. Vi søger lige nu 

frivillige, som har mulighed for at tage vagter i tidsrummet 7-12 og 12-17. 

 

Og husk! Du forpligter dig til:  

• 1 vagt om ugen a fem timer (man byder selv ind på den vagt, der passer én) 

• Fire vagter om måneden i mindst seks måneder (forhåbentligt et livslangt 

samarbejde) 

• Obligatorisk deltagelse i supervision der afholdes i 2 timer hver anden måned 

• Deltagelse i introkursus d. x september 
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• Ren børneattest 

• Du kan tilslutte dig Joannahusets børne- og ungesyn 

 

Når vores frivilligkoordinator, Jens Bay, har læst din ansøgning, vil han indkalde dig til en 

samtale, og samtidig vil du modtage nogle dokumenter, som du skal læse inden 

samtalen – som oftest er samtalen en uformel gåtur, hvor I lærer hinanden bedre at 

kende og du hører mere om Joannahuset.  

 

Et par dage efter samtalen vil du få at vide, om du bliver tilbudt at være frivillig i 

Joannahuset. Derefter indhenter vi en ren børneattest - som er en forudsætning for at 

være frivillig i huset.  

Du skal sende din ansøgning til: 

 

Frivillig@joannahuset.dk 

 

Og du skal skrive til den samme adresse, hvis du har spørgsmål eller har behov for at få 

noget uddybet. 

 

Vi glæder os til at høre fra dig.  
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