
Vi lager en plan for synlighet
og inkludering

Birgitte Heneide

Frivillighet Norge



Hva har vi fått
ut av dagen?

Hvordan kan vi bruke det til å 
skape vekst?



Kjente barrierer for økt 
deltakelse
🖐 Kunnskap
🖐 Kjennskap
🖐 Kultur
🖐 Tilgjengelighet

🖐 Tid
🖐 Økonomi
🖐 Oppfølgning



Har vi åpen dør 
for nye 
frivillige?



Målgrupper vi når 
i dag
q Folk som ligner veldig på oss selv
q Folk vi kjenner
q Foreldre
q Nye folk som engasjerer seg i vårt 

formål
q Folk vi ikke kjenner
q Folk vi ikke visste at hadde lyst til å 

bidra
q Annet?



Kanaler vi bruker

qSpørre folk
qSpørre foreldre
qEgen SOME-kanal
qKommunens SOME eller 

nettsider
qFrivillig.no
qStand i lokalsamfunnet
qRinge rundt
qPR

q Betalte annonser i SOME
q Betalte annonser i radio, tv, 

utendørs
q Avisannonser / magasiner

⏱ 💰



Det vi pleier å si:
Oppgave: 
1. skriv det ned
2. snu deg til sidemann/den foran 

som ikke er fra samme org.
3. si det du pleier å si for å 

rekruttere nye frivillige til 
organisasjonen din.

4. Hvilken reaksjon fikk du?



Mål med vår rekruttering
av frivillige 
– etter denne dagen
q Flere folk som bidrar til våre aktiviteter
q Gi rom til flere i felleskapet vårt
q Større mangfold



Målgrupper vi 
gjerne vil nå
q Folk som ligner veldig på oss selv
q Folk vi kjenner
q Foreldre
q Nye folk som engasjerer seg i vårt 

formål
q Folk vi ikke kjenner
q Folk vi ikke visste at hadde lyst til å 

bidra
q Annet?



Kanaler vi burde ha fokus på

qSpørre folk
qSpørre foreldre
qEgen SOME-kanal
qKommunens SOME eller 

nettsider
qFrivillig.no
qStand i lokalsamfunnet
qRinge rundt
qPR

q Betalte annonser i SOME
q Betalte annonser i radio, tv, 

utendørs
q Avisannonser / magasiner

⏱ 💰



Det vi bør si
Oppgave: 
1. skriv det ned
2. snu deg til sidemann/den foran som ikke 

er fra samme org.
3. si det du bør si for å rekruttere nye 

frivillige til organisasjonen din.
4. Hvordan ble reaksjonen denne gangen?



Ta med 
hjem til 
kontoret, 
heng opp 
på do!



På vei mot 5. desember!





Nominér til 
frivillighetsprisene



5 desember





Sett pris på 
frivilligheten 
i sosiale 
medier



Hvordan markere
frivillighetens dag

qEn hilsen fra en leder eller 
ambassadør til dine frivillige i 
organisasjonens kanaler

qTa bilder, lag små videoer, legg på 
GIF`s og legg ut poster i SOME og 
fortell de frivillige hvor fantastiske 
de er. Bruk #frivilliginnsats

qGjør innsalg mot presse. 

qBruk egne kanaler som nettsider, 
nyhetsbrev og medlemsblader til å 
takke og inspirere de frivillige.

qSamarbeid om felles markeringer 
og synlighet i lokalmiljøet.

qAndre forslag?



5. desember
på Sentralen..



..og i resten
av landet







Takk for 
seg!


