
Ny frivillig i Børneliv?

Kære Bjørg 

Tak for din interesse i Børneliv - se mit hjerte.

Børneliv er en non-profit frivillig forening, der har eksisteret siden 2013. Vi støttes af fondsmidler og 
har én projektleder (der er ansat 10 timer om ugen), én fundraiser (der er ansat 5 timer om ugen) 
og en bestyrelse. I skrivende stund har vi i alt 72 frivillige medlemmer tilknyttet foreningen, og de er 
helte-korpset, som du også kan blive en del af. 

Børnelivs arbejde er sjovt og livsbekræftende, det bekræfter vores medlemmer og skolerne. 
Vi tager ud på skoler på Sjælland og i Hovedstadsområdet og laver undervisningsforløb for 
folkeskolens 0.-5. klasser, hvor vi sætter fokus på kroppen og sundhed.
Vi gør det med varme, video, organer og teater. Vi går meget op i at børnene hele tiden inddrages 
aktivt i undervisningen, så læringen lagres. Højt niveau på børneniveau !
Vi underviser også i akut førstehjælp ved såkaldte voksen-workshops, målrettet voksne der 
arbejder med børn til daglig. 

Derudover bliver vi nu også booket til events og festivaler. 

Vi bestræber os på både at køre det professionelt og hjertevarmt på én og samme gang.

For bedst at kunne oprette dette niveau har vi følgende forventninger til dig som ønsker at være 
frivillig i foreningen:

- Du er positiv og glad for børn (og voksne)

- Du er god til at melde til og fra i tide. 

- Du kan deltage på tre skolebesøg på et halvt skoleår (jan-jun / aug-dec). På den måde kan vi 
sikre os den rette dækning af besøgene og et flow hvor ingen bliver overbebyrdede. Du må 
hjertens gerne deltage på flere besøg! Skolebesøg ligger altid fast, så det er på tirsdage i lige 
uger, og onsdage i ulige uger. 

- Du kan deltage i vores frivillig-bootcamp, som er ét dagsprogram (09:00-16:00) med 
introduktion til Børnelivs historie, skuespil og workshop-undervisning som afholdes lørdag i 
den sidste weekend i februar og lørdag sidste weekend i september i København. 



_________

Ovenstående skulle gerne give en hurtig fornemmelse om det kan passe med dit øvrige skema.

Det er ret nemt og lige til at blive en del af Børnelivs arbejde. Vores medlemmer har en overflod af 
viden ift. vores målgruppe og erfaring med at formidle faglig viden til børn. Så du skal egenligt bare 
oplæres i hvordan vi har valgt at formidle på når vi besøger skolerne. 
Tilgangen bliver jævnligt videreudviklet, så kom endelig med dine forslag og idéer. Det elsker vi!

Efter tre besøg og bootcamp betragter vi dig som garvet rotte. En rotte kan stå for ansvaret ved et 
skolebesøg (dog aldrig alene) og har samtidig også gjort sig fortjent til en CV-anbefaling fra 
Børneliv, hvis dette ønskes. Forventningen til rotter ang. antal af skolebesøg er den samme, altså 
tre besøg på et halvt skoleår.

Vi kan tilbyde dig: 

- Et meningsfuldt og sjovt frivilligt arbejde
- Aftensaloner for alle de frivillige med relevante oplæg for din faglighed og arbejdet i Børneliv.
- Fællesskab og nye venner
- Styrkelse af CV
- Mulighed for aktivt at videreudvikle Børneliv og indgå i foreningens forskellige projektudvalg

Børneliv benytter sig af forskellige online-platforme for at kunne koordinere vores arbejde. Der er 
tale om en lukket facebook-gruppe samt en kalender på holdsport.dk, hvor alle bookinger af 
skolebesøg figurerer. De vil blive præsenteret i dokumentet “Praktisk info”, som du får tilsendt efter 
din bekræftelse. 
Hvis du ikke har en facebook-profil, så fortvivl ikke, så sørger vi for at kommunikere med dig på 
anden vis. Men holdsport.dk er essentiel og skal løbende tjekkes. 

Hvordan synes du at det lyder? Hvis du synes at det lyder godt, så bliver vi vildt glade og så skal 
du blot sende en mail til boernelivsemithjerte@gmail.com 
med navn, mobil-nummer og adresse (og dit Facebook-navn, hvis du har det)

Og har du spørgsmål til andre ting, udover vores brug af dyre-navne, så spørg endelig.

Mvh Frederik Lassen
Projektleder, tlf 42 73 32 73 

http://holdsport.dk
mailto:boernelivsemithjerte@gmail.com

