
Frugtbart debatmøde om frivillighed i folkeskolen. 
  
Et frugtbart debatmøde blev afholdt i Frivillighuset d. 22. september 2015.  
 
Der er siden 2012, hvor foreningen Pensionister i Skolen blev etableret med støtte fra TrygFonden, høstet mange 
erfaringer med frivillige på kommunens folkeskoler. Foreningerne Pensionister i skolen og Skolens Venner, fandt det 
derfor oplagt, som optakt til Frivillig Fredag, at samle et panel af interessenter til at debattere de temaer, der er 
opstået i mødet mellem de frivillige og skolens parter. 
 
Panelet bestod af elevrådsformanden på Kongevejens Skole, Elias Bak Koch, lærer og personalerepræsentant i 
bestyrelsen for Lyngby Taarbæk Ungdomsskole, Gitte Heiberg-Iürgensen, bestyrelsesformand for Pensionister i 
Skolen, Kirsten Christensen og bestyrelsesformand for Virum Skole, Susanne Hjernøe. Kasper Haagensen, der er 
bestyrelsesformand i Frivilligcenter og Selvhjælp Lyngby-Taarbæk, var ordstyrer. 
 
Som introduktion til debatten fortalte bestyrelsesformand for Skolens Venner, Thøger Johnsen, om den store rolle 
frivillige kan spille i skolen; en åbning ud til samfundet, som alle kan have gavn af. ”Det er vigtigt at parterne kender 
deres roller og at den frivillige hjælp sker på lærerens præmisser”, sagde han. 
 
Kirsten fremlagde principperne for, hvordan en frivillig kan indgå. Der er tale om en ekstra støtte, f.eks. i lektie cafeer, 
som individuel støtte til elever, hjælp til tosprogede, eller inspirator i elevprojekter. God kemi mellem lærer og frivillig 
er vigtig, og der skal være klare rammer for samarbejdet. ”Vi kan aldrig erstatte en lærer, eller have ansvaret og det er 
læreren der er autoriteten”. De frivillige bidrager med lyst, interesse og erfaringer og kommer med tid og overskud.  
 
Elias udtrykte stor begejstring for de frivillige. "Man kan få et andet forhold til den frivillige end til ens lærer.  Og kan 
komme ind på private ting, som vores lærer ikke har tid til. " Elias var interesseret i, at det frivillige blev mere udbredt, 
også i udskolingen. 
 
Gitte havde gode erfaringer på området, men mener, at der mangler viden ude på skolerne om det frivillige tiltag. 
"Mange lærere, ved ikke, at I findes" sagde hun. ”Læreren er fagpersonen, der ikke må føle sit fag truet” og ”det er 
vigtigt, at det frivillige ikke bruges som en spare øvelse”.  Det sidste var de frivillige meget enige i, og kom med 
eksempler på, hvordan de havde sagt fra, fordi de havde stået alene med et ansvar.  
 
Susanne synes, at den ekstra hjælp fra de frivillige, kan være et godt supplement til at styrke både svage og særligt 
dygtige elever. Nogle forældre har ikke ressourcer nok til at hjælpe deres børn med lektier, og her er den ekstra hjælp 
utrolig vigtig. 
 
Blandt tilhørerne var en del af de 60 medlemmer af pensionister i skolen. De har stor glæde af deres virke og kom med 
eksempler fra det frivillige arbejde og mødet med den unge generation. De anbefaler stærkt andre pensionister, der 
har interesse i at give viden og erfaringer videre, til at blive medlem.  
 
Der var en livlig debat tilhørere og panel imellem. Det blev synligt, at mulighederne i samarbejdet med frivillige og 
skole er store. Bestyrelsesmedlem i Pensionister i skolen, Annette Raunsholt, afrundede debatten med at fremhæve 
foreningernes nøglefunktion som bindeled mellem skolerne og de frivillige ”til at sikre såvel skolens som de frivilliges 
interesser i samarbejdet”.  
 
Hele mødesalen var enig om, at der i fremtiden vil være meget større fokus på og behov for frivillige i folkeskolen. 
 
Debatmødet i Frivilligcenteret var et godt initiativ og et vigtigt skridt i den rigtige retning. 
 

 


