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Måske vil du være frivillig i Skolens Venner? 

Som frivillig skoleven kan du have forskellige funktioner alt efter dine forudsætninger og 

interesser. Funktionerne kan også skifte over tid, og det foregår altid i et godt samarbejde 

mellem lærer, skoleven og elever. Nogle skolevenner er tilknyttet en enkelt elev, som har 

brug for en erfaren voksen ved sin side. Andre er med i klassen, og bidrager, hvor der er 

brug for det. Nogle vil 

helst være med i de små 

klasser, andre trives bedst 

sammen med de ældste 

elever. En skoleven kan 

bidrage med fortællinger 

fra ”et levet liv”, som er 

noget helt andet end at 

læse om begivenheder 

i en bog. Ligesom 

skolevennen selv kan få 

nye dimensioner på 

tilværelsen i samværet 

med elever og lærere. 

Der er også eksempler 

på bedsteforældre, som 

bringer nye ideer ind i 

samværet med egne 

børnebørn inspireret af oplevelser som skoleven, fortæller Nils-Georg Lundberg, formand 

for Skolens Venner i Hjørring.  

En gruppe mennesker fra forskellige steder i landet, startede for få år siden 

landsorganisationen Skolens Venner, som efterhånden har lokalafdelinger i 6 kommuner 

og mellem 80 – 100 frivillige skolevenner. Med i gruppen er Nils-Georg Lundberg, som har 

været rektor på Hjørring Seminarium, og dermed en centralt placeret person i den lokale 

skoleverden. Han er nu formand for den lokale afdeling af Skolens Venner i Hjørring og 

centralt placeret i det gode samarbejde om frivillige skolevenner på skoler i Hjørring kommune. 

 

Læs videre på næste side… 

  

Jeg er frivillig i SKOLENS VENNER 
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Skolens ledelse og lærere sætter den professionelle ramme for elevernes læring. Frivillige 

bidrager med livserfaring og engagement. Vi er meget opmærksomme på professionelles og 

frivilliges forskellige roller. Det gode samarbejde bygges på et fundament af gensidig 

respekt. For eksempel fungerer den frivillige skoleven aldrig som vikar, og samarbejder altid 

med klassens lærer, fortæller Nils-Georg Lundberg.  

Typisk bliver en skoleven frivillig på den lokale skole, og tilknyttet én klasse gennem 

samarbejde med én lærer. Det giver overskuelighed, stabilitet og gode muligheder for 

fælles udvikling. Som skoleven er man på skolen minimum 2 timer om ugen, og flere timer 

kan aftales. Ligesom det ofte aftales, at skolevennen deltager i udflugter og øvrige 

arrangementer udenfor den almindelige undervisning, og således også er med, når skolen 

åbner sig mod lokalsamfundet.  

Vores lokalafdeling har skolevenner på skoler i Løkken og Hirtshals. De kan fortælle om 

glæden ved at være med i børnenes liv. Samt i livet på skolen og i lokalsamfundet. Overvejer 

du at blive frivillig skoleven, kan du komme i ”praktik” sammen med en skoleven, hvis du vil 

opleve hvordan det helt konkret foregår, inden du beslutter dig. Jeg fortæller også gerne 

mere om at være skoleven, siger Nils-Georg Lundberg, som koordinerer de lokale aftaler og 

kan træffes på tlf. 22 30 72 69.  
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Vil du vide mere om muligheder i den 

frivillige sociale verden, kan du kontakte 

Frivilligcenter Hjørring i Østergade 9 i 

Hjørring, hvor åbningstiden er: 

tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 

Du er også velkommen til at ringe til 

koordinator Mette Jakobsen 

på tlf. 24 26 40 70 


