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Læs mere på
mit.jp.dk/boger

Listen Louder
Den danske iværksætter
og innovationsekspert
Jonathan Løw, stiller i sin
bestseller bog ”Listen Louder” skarpt på temaer som
innovation, nytænkning og
autentisk markedsføring.

Pris
JP abonnenter: 95 kr.
Andre: 149,95 kr.

Kunsten at leve
sammen
”Kunsten at leve sammen”
giver masser af inspiration,
nyttig viden og øvelser,
så man kan arbejde på at
skabe et sundt, stærkt og
lykkeligt parforhold.
Pris
JP abonnenter: 249 kr.
Andre: 299 kr.

Det kniber med at få forældre til at arbejde som frivillige i skolerne. Til gengæld hjælper ældre gerne til. Billedet er fra Højvangskolen i Aarhus,
som har tilknyttet såkaldte skoletanter og -onkler. Arkivfoto: Casper Dalhoff

Forældre vil helst ikke
være frivillige på skolen
N Til gengæld er der generel
opbakning til idéen om at
inddrage frivillige kræfter i
børnenes skoledag, viser en
undersøgelse fra Frivilligrådet.
HANNE FALL NIELSEN

111 tips du vil elske
Med ”111 tips du vil elske”
deler holdet bag laserTryk.
dk tips til bedre kundeservice, forbedret drift
og mere bundlinje.
Pris
JP abonnenter: 2 stk. 149 kr.
Andre: 495 kr.

Den hemmelige
kok
I ”Den hemmelige kok”
fortæller Mats-Eric Nilsson,
hvad det egentlig er, vi
indtager, når vi spiser forarbejdede madprodukter.
Pris
JP abonnenter: 149 kr.
Andre: 199 kr.

hanne.fall.nielsen@jp.dk

Jægeren med en død ræv
over skulderen. Sømanden
med et langt liv på de syv
have. Husmoderen med tysk
baggrund.
Alle er de velkomne som
frivillige i folkeskolen, som
med længere skoledage og
lektiecaféer fremover får
brug for kræfter udefra. Det
fremgår af en Gallup-undersøgelse for Frivlligrådet,
hvor 65 pct. af de ca. 1.000
adspurgte bakker op om tanken om at inddrage frivillige
fra lokalsamfundet i skoledagen.
»Frivilligheden, som i forvejen er meget i fokus i øjeblikket, har med folkeskolereformen fået en ny arena.
Dermed åbner skolen som
institution sig mod lokalsamfundet i lighed med,
hvad daginstitutioner, plejecentre og andre offentlige
institutioner tidligere har
gjort, og det er meget positivt,« siger Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet.

Travle forældre

Find flere bøger på mit.jp.dk/boger.

Men den generelle opbakning bliver dog meget mindre, når undersøgelsen mere
specifikt retter spørgsmålene
til de danskere, som er forældre til børn i alderen 3 til
18 år og direkte spørger, om
de kunne tænke sig at være
frivillige på deres børns skole.
Over halvdelen – 53 pct. –
takker nej, mens 10 pct. en-

ten allerede er frivillige eller
markerer stor interesse. En
lille tredjedel af de ca. 400
forældre, som indgår i undersøgelsen, vil overveje
muligheden for at give en
frivillig hånd i skolen.
»Jeg ser det ikke som
egentlig afvisning af tankegangen, men forældrene er
jo i en meget travl periode af
deres liv. Det er op til skolerne at konkretisere deres behov meget klart i stil med,
kan du give en hånd onsdag
formiddag, eller vil du fortælle om dit arbejde i banken,« siger Vibe Klarup Voetmann, der meget gerne ser,
at alle aldre indgår i det frivillige arbejde i skolerne.

Vær konkret
»Det er klart, at tid er en faktor, og derfor bruger mange
af de danskere, som ikke er
på arbejdsmarkedet, en del
af deres liv på at være frivillige. Det er fantastisk, men vi
vil selvfølgelig gerne have de
erhvervsaktive med, for de er
jo frivillige på andre måder –
i foreninger osv.,« siger hun,
der spiller bolden til skolebestyrelserne og beder dem
være tovholder på den konkrete planlægning af forældrenes frivillige indsats i skolerne.
Konkrete ønsker fra skolernes side til frivillige bidrag
fra forældrene er også i følge
Mette With Hagensen, formand for Skole og Forældre,
vejen frem:
»Børnefamilier har rigtig
meget om ørerne og prioriterer i første omgang at tage
vare på familien, jobbet, fritiden osv. Men jeg er ikke i
tvivl om, at de gerne vil hjælpe til i skolen, hvis de får en
konkret opgave,« siger hun
og opfordrer til, at skoler og

Nej tak fra forældre

Kilde: GALLUP FOR FRIVILLIGRÅDET
JP-grafik: RINA KJELDGAARD

Et flertal af danske forældre med hjemmeboende børn
mellem 3 og 18 år er ikke interesserede i at være
frivillige på skolen.
SPØRGSMÅL: Er man, eller har man interesse
i at blive frivillig på sit barns skole?
Af de 398 adspurgte danske forældre med hjemmeboende
børn mellem 3 og 18 år, fordeler svarene sig som følger:
Jeg er frivillig på mit
barns skole i øjeblikket

Ved ikke

Ja, jeg kunne i
høj grad være
interesseret i at
være frivillig på
mit barns skole

5 6 4
Nej, jeg vil ikke
være frivillig på
mit barns skole

28
PCT.

31
Nej, jeg tror ikke,
jeg vil være
frivillig på mit
barns skole

25

forældre i samarbejde opretter en såkaldt forældrebank.
»Det skaber overblik over,
hvad de enkelte vil bidrage
med, og hvornår de kan give
en hånd. Det giver overblik,«
siger hun.
Danmarks Lærerforenings
formand, Anders Bondo
Christensen, slår fast, at
samarbejdet mellem skole
og frivillige i lokalsamfundet
ikke kommer af sig selv.

Gerne bedsteforældre
»De steder, hvor kommunerne går ind og konkretiserer
og systematiserer samarbejdet, har det størst chance for
at fungere,« siger han.

Ja, jeg kunne
godt overveje at
være frivillig på
mit barns skole

På Hou Skole i Odder Kommune har børn, lærere og
frivillige i lokalsamfundet
øvet sig på at samarbejde det
seneste halve år, og med
skolereformen skrues omfanget af frivillige i skolen
op, fortæller skoleleder Janni
Thorstensen. Og hun er ikke
ked af, at hovedparten af de
frivillige ikke er forældre.
»Vi har flest frivillige fra
bedsteforældregenerationen, og det er fint, for det
vigtigste ved at være frivillig
er, at man har tid og ikke
hænger i en klokkestreng.
Forældre har travlt, så det er
naturligt, at de ikke melder
sig som de første til at være
frivillige,« siger hun.

