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CASE 

Samtale om trivsel 
 
Yvonne er leder af en gruppe frivillige, der har dannet en støtteforening for kvinder og 
børn på et lille krisecenter med plads til 8 kvinder og 10-15 børn. De frivillige har 
nogle faste aftaler med lederen af krisecentret om at komme og lave nogle lege med 
børnene hver dag kl. 16-18 og om at lave en udflugt på den første lørdag i hver 
måned. Yvonne laver hver måned en plan over, hvem der skal komme hvornår, og 
prøver at tilgodese alle de frivilliges forskellige arbejdstider, studiejobs m.v.  
 
En af de yngre frivillige, Amina, har selv været bruger af krisecentret for tre år siden, 
men er nu skilt fra sin voldelige mand, har fået sit barn i børnehave og er begyndt på 
en uddannelse som pædagog. Amina blev frivillig på krisecentret for et halvt års tid 
siden. 
 
Amina har en fast tjans om mandagen, hvor hun kommer ved 15-tiden. Selvom det 
ikke er praksis, at de frivillige har deres egne børn med, har Yvonne undtagelsesvis 
givet lov til, at Amina må have sin søn med til eftermiddagens legeaktiviteter. Der har 
altid været en god stemning, når Amina og Hayyan er på krisecentret, for Amina er 
god til at få børnene med uden for og lege nogle rollespilslege. Men de sidste to 
mandage er Amina ikke dukket op, og mandagen før kom hun først ved 16.30 tiden. 
Yvonne er derfor blevet bekymret for, om Amina og hendes søn har det godt på 
hjemmefronten, og beslutter sig for at ringe Amina op. 
 
”Hej, Amina, det er Yvonne fra krisecenteret. Forstyrrer jeg?” ”Hej, Yvonne – nej, nej, 
det er helt OK, jeg skal bare lige… ” Der lyder lidt baggrundsstøj, og så vender Amina 
tilbage. ”Hej igen, vi har besøg af en Hayyans kammerater – jeg har lige sat en 
tegnefilm på, så nu kan jeg snakke”. ”Jeg ville egentlig høre, om du kommer på 
mandag?” siger Yvonne. Amina er stille og siger så tøvende… ”Ja, det tror jeg nok, jeg 
er ikke helt sikker, det er lidt svært for mig at nå det til kl. 15”.   
 
Yvonne inviterer Amina til en kop kaffe og en snak om hendes vagter på krisecentret 
et par dage senere. På mødet spørger Yvonne om Aminas situation. Det viser sig, at 
hun i de næste måneder skal være med i en ny studiegruppe, som har svært ved at 
finde et fast mødetidspunkt, og som altid ender med at få deres møder på plads i 
sidste øjeblik. Amina har haft det rigtig skidt med gruppen, som har taget hendes 
energi. Hun er samtidig ked af, at hun har svigtet krisecenteret, og ved godt, at hun 
burde have ringet til Yvonne og forklaret, hvad der foregik noget før. Hun vil rigtig 
gerne fortsætte som frivillig, men måske er det bedre på nedsat tid. Hun og Yvonne 
aftaler derfor, at hun i dette efterår skal være med på de månedlige lørdagsture men 
ikke komme hver uge. 
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Diskussion 

● Kan I genkende noget fra jeres frivillige arbejde i casen her? 
● Hvad tænker I om det, at Amina ikke dukker op til sin mandagstjans? Hvorfor 

tror I, at hun ikke får meldt afbud?  
● Yvonne ringer til Amina – og i stedet for at bebrejde hende, at hun ikke er 

kommet som aftalt, spørger hun om Amina kommer på mandag. Hvorfor tror I 
at Yvonne gør det? Hvilken form for situationsbestemt ledelse udøver hun? 

● Hvad tænker I om den løsning, som Yvonne og Amina kommer frem til – nemlig 
at hun i en periode drosler ned på sine aftaler med krisecentret? 

● Har nogen af jer stået i en situation, hvor I skulle snakke med en frivillig, der 
ikke overholdte sine aftaler? Hvad skete der?  

 
Anbefaling 

• Formuler en anbefaling om ledelse af brugerfrivillige ud fra jeres diskussion og 
noter den på kortet. 

 


