
 

 
Brænder du for at gøre en forskel for byens 
nye mindste borgere i Helsinge? 
Er du god til at opstarte og lede nye projekter? Vil du være med til at give 

små børn i Gribskov kommune en god start? Så er det måske dig vi søger.  

Røde Kors søger lige nu frivillige aktivitetsledere, som har lyst til og mod på at 

opstarte en ny frivillig indsats ”God start på livet” for småbørnsfamilier i udsatte 

positioner. Dine opgaver er bl.a. at: 

- Rekruttere og motivere Frivillige forældrestøtter i dit lokalområde 
- Lede et team af frivillige der brænder for at støtte forældreskabet 

- Matche familier og frivillige og få det rette match til at lykkes, samt følge op på 
igangværende forløb 

- Planlægge erfaringsudveksling, supervision og kurser for frivilliggruppen 

- Samarbejde med lokale fagpersoner fx sundhedsplejen samt andre 
civilsamfundsaktører 

- Samarbejde med din lokale Røde Kors bestyrelse i Helsinge om drift og 
udvikling af indsatsen  

- Sikre opmærksomhed omkring God start på livet via bl.a. Facebook, presse og 

internt i Røde Kors 

Som aktivitetsleder får du ansvar for et team af Frivillige forældrestøtter, der støtter 
førstegangsforældre i hjemmet et par timer om ugen i 6. mdr. Med udgangspunkt i 

familiernes behov er deres opgaver:  
• Medmenneskelig støtte og samtaler: Give ro, anerkendelse og tryghed samt 

understøtte struktur i familiens hverdag  
• Praktisk hjælp sammen med forældrene – redebygning, indkøb, økonomi og    

madlavning.   

• Viden og inspiration: samspil med barnet, udvikling, læring  
• Støtte og hjælp til andre aktiviteter/fællesskaber: Vejviserfunktion til 

lokalområdet, tilbud, brobygning til andre netværk, transport/støtte  

 
 
 

 
 



 

 
 

Hvad tilbyder vi dig som aktivitetsleder? 

Du får mulighed for at møde engagerede og dygtige frivillige, samtidig med at du 
udvikler dine kompetencer inden for frivilligledelse. Du bliver en del af Røde Kors 

frivilligkorps, deltager i aktivitetslederkurser sammen med andre aktivitetsledere samt 
kurser i Røde Kors psykosociale metoder. Du tilknyttes en fast Røde Kors konsulent 

som vil give dig løbende sparring. 

Hvem er du? 

 

• Du har en børne- eller socialfaglig baggrund 
• Du er stabil og fleksibel  

• Du er god til at lytte og tale med mennesker 
• Du har/eller lyst til at få erfaring med at matche familie og frivillig 
• Du har gode kompetencer inden for organisering og samarbejde 

• Du er fortrolig med IT-programmer såsom Excel, Microsoft Teams og Skype 
• Du ønsker at få erfaring som frivillig leder 

• Du kan afsætte ca. 3-5 timer om ugen  
• Du skal regne med noget transport, primært i og omkring Gribskov  

Vil du være med? 

Send en mail til: godstartpaalivet@rodekors.dk eller ring/sms på 21383745 

Så snart vi har hørt fra dig, vil vi kontakte dig så hurtigt som muligt for en uddybende 

samtale.  

Du kan læse mere om Røde Kors familieaktiviteter her: https://www.rodekors.dk/bliv-
frivillig/familieaktiviteter 

Vi glæder os til at høre fra dig. 

 

 

I Røde Kors familiearbejde arbejder vi for at skabe handlekraft og øge den sociale 

mobilitet for familier i hele Danmark. 
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