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Strategiske temadage og udviklingskurser for styregrupper og boligorganisationer 

 

 

Har I en plan for kompetenceudvikling af de frivillige? 

- Sæt fokus på frivilliges kompetencer, læringsforløb og lokale uddannelsesplaner. 

I helhedsplanerne bruges der mange penge på lønninger til projektmedarbejdere, men kun ganske få 

midler til at uddanne frivillige og beboerdemokrater. Er det muligt ”at ryste posen” og finde penge til 

læringsprojekter, så de frivillige og beboerdemokraterne klædes bedre på til at løfte de boligsociale 

opgaver? Lokal kompetenceudvikling bør bygge på udvikling af lokale uddannelsesplaner, hvor man 

kortlægger ildsjælenes kompetencebehov. Ildsjæle og beboerdemokrater har bl.a. brug for viden om 

frivillighed, metoder til at motivere andre, forbedring af mødekulturen, frivilligledelse, projektarbejde, 

projektledelse, kulturforståelse, viden om beboerdemokratiets funktion, samt formidling via blade, 

nyhedsbreve, hjemmesider og Facebook. Temadagen vil fokusere på kompetenceudvikling af de frivil- 

lige og beboerdemokrater, ressource- og uddannelsesplaner og behovet for lokale kurser. 
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Jeg er uddannet journalist og har arbejdet som udviklingskonsulent i 15 år i den almene sektor. Jeg har 

igennem 8 år arbejdet i et boligsocialt projekt i Brøndby Strand, hvor jeg fik et godt indblik i det frivillige 

arbejde og beboerdemokratiet.  

I Brøndby Strand arbejde jeg løbende med kompetenceudvikling af frivillige i forbindelse med de opgaver 

jeg var en del af. Men første senere er det gået op for mig, at kompetenceudviklingen skal sættes i system 

via uddannelsesplaner og kurser for beboerdemokrater og frivillige. For 20 år siden var de aktive beboere 

bedre organisatorisk uddannede, bl.a. via skolingen i de politiske partier. I dag er der kun få, som har 

kompetencerne til at være tovholder, mødeledere eller projektledere. 

Frivillige beboere har – ligesom andre i samfundet – brug for uddannelse og kompetenceudvikling, hvis de 

skal ind og være med til at løse udfordringerne. Derfor har jeg etableret Beboerhøjskolen, som forsøger at 

kortlægge og afdække kompetence- og uddannelsesbehovene. Boligorganisationernes kurser har traditio-

nelt været et resultat af, at beboerdemokraterne skal uddannestil at kunne håndtere beboerdemokratiets 

mange regler. I dag må kompetenceudvikling ses meget bredere i forhold til den nye boligsociale dagsor-

den. En temadag vil fokusere på, kompetencer, uddannelse og uddannelsesplaner og påbegynde en 

diskussion af en frivillig uddannelsespolitik, der kan matche de mange boligsociale udfordringer. 


