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Håndbog til nye frivillige i 
HJEM - Hjemmeforældrenes 

Landsorganisation

Denne håndbog er til dig, som arbejder som frivillig i Hjemmeforældrenes 
Landsorganisation. 

I denne håndbog vil du finde information om hvilke opgaver, du kan arbejde 
med, hvor mange timer du skal lægge i projektet, hvordan organisationen er 
struktureret, samt hvordan vi arbejder sammen. 

Håndbogen bliver opdateret løbende og er senest revideret november 2021.
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VELKOMMEN TIL  
HJEMMEFORÆLDRENES 
LANDSORGANISATION

I HJEM bygger vi organisationen op omkring de frivillige, som kommer ind. Alle fri-

villige i HJEM vælger selv hvilke opgaver, de vil arbejde med. Det er til hver en tid 

muligt at skifte opgaver eller afdeling, hvis der er andre opgaver, der trækker mere. 

Det giver ikke mening for os at frivillige kæmper med opgaver, som de synes er en 

sur pligt. I HJEM skal det være en fornøjelse at gå på arbejde.

Flere har spurgt, om alle så ikke vælger det samme, men det er helt tydeligt, at 

selvom vi arbejder mod samme mål, så er vi vidt forskellige, gode til forskellige 

ting og foretrækker forskellige opgaver. Så alle kerneopgaver ender med at blive 

dækket ind alligevel. 

Når vi siger, at vi bygger organisationen op omkring de frivillige der kommer ind, så 

mener vi det. Kommer der mange frivillige ind, som er passionerede for at arbejde 

Hjemmeforældrenes Landsorganisation arbejder for at for-
bedre vilkår og muligheder for hjemmeliv med børn i Danmark. 
Som frivillig i HJEM kan du være med til dette arbejde. 

Hvilke opgaver kan en frivillig få? 
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I HJEM vil vi gerne have at de frivillige gennemsnitligt arbejder under fem timer om 

ugen. Det er vigtigt for os at skabe en sund og bæredygtig frivilligkultur, hvor man 

synes det er fedt at være med og man har lyst til at være med i lang tid. Derfor er 

det vigtigt for os, at vores frivillige altid sætter sit familieliv først og kun arbejder 

i lobbyafdelingen, så er vi en organisation med en stor lobbyafdeling. Kommer der 

mange frivillige ind, som brænder for at videreformidle teori om børn og familieliv, 

så vil vi være en organisation, der udarbejder meget informationsmateriale. Det 

er vigtigt for os, at afdelingerne hele tiden afstemmer mængden af opgaver med 

antallet af frivillige og at alle afdelinger selv prioriterer, hvilke opgaver de vil løse. 

Det giver de frivillige meget stor medbestemmelse, og det synes vi er en vigtig del 

af at skabe en bæredygtig frivilligkultur. 

vigtigt for os, at vores frivillige 
altid sætter sit familieliv først

Hvor mange timer skal en frivillig arbejde?
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HJEM er organiseret i syv afdelinger: Økonomi, Jura, Medlemmer, Kommunikation, 

Lobby, Vidensbank og Data. I hver af de syv afdelinger, med undtagelse af Jura, er 

et medlem af bestyrelsen tovholder. Bestyrelsesmedlemmerne tager beslutnings-

kompetence fra den samlede bestyrelse med i deres respektive afdelinger, og af-

delingerne har derfor stor indflydelse på hvilke opgaver de vil løse, hvordan og i 

hvilken rækkefølge. 

På næste side kan du se vores organisationsdiagram. Vi vil her kort skitsere, hvad 

hver enkelt afdeling arbejder med: 

HJEM’S MEDLEMMER vælger til generelforsamlingen en bestyrelse, som skal re-

præsentere medlemmerne og drive organisationen. 

BESTYRELSEN består af mellem 5 og 11 medlemmer, som arbejder frivilligt og uløn-

net på at drive organisationen. Bestyrelsesmedlemmerne har hver især en rolle i 

hver afdeling, hvilket sikrer høj beslutningskompetence i de respektive afdelinger 

samt stærkt samarbejde på tværs. 

FORPERSONEN har en rolle som talsperson for Hjemmeforældrenes Landsorgani-

sation. Forpersonen har desuden ansvaret for den overordnede ledelse af og koor-

dination mellem afdelingerne. Derudover har forpersonen ansvar for drift af 

i HJEM i et omfang, som giver mening i forhold til familielivet. I nogle uger vil man 

måske have lyst til at arbejde mere, og i andre uger slet ikke, og det er der fuld 

forståelse for i HJEM. 

Hvordan er HJEM organiseret? 
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bestyrelsen. Forpersonen har også ansvar for at alle i organisationen arbejder in-

denfor vedtægternes bestemmelser og at generelforsamlingen afholdes.

NÆSTFORPERSONEN har ansvar for kulturen i organisationen. Det indebærer at 

fastsætte arbejdsvilkår for både frivillige og frivillige ledere og kontinuerligt un-

derstøtte begge. Næstforpersonen arbejder desuden med organisationsstruktu-

ren, rekruttering og velkomst af nye frivillige, potentielle interne uoverensstem-

melser og generel trivsel. 

ØKONOMI arbejder med at holde overblikket over organisationens indtægter og ud-

gifter. Afdelingen arbejder med at udarbejde et budget for organisationen og sikre 

at bestyrelsen på et oplyst grundlag kan træffe beslutninger om eventuelle udgif-

ter. Afdelingen har desuden ansvar for fundraising, revision, medlemmers ind- og 
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udbetalinger og lønudskrivning, hvis organisationen i fremtiden ansætter med løn. 

JURA rådgiver de resterende afdelinger samt bestyrelsen som helhed og i juriske 

anliggender såsom vedtægter, kontrakter, persondataloven og lignende. Afdelin-

gen har desuden en ambition om i fremtiden at udbyde juridisk rådgivning af med-

lemmerne samt udarbejde juridisk materiale som for eksempel ægtepagter, som 

medlemmerne kan benytte sig af frit. 

MEDLEMMER er en afdeling, der arbejder for at skabe fordele for medlemmerne 

af HJEM. Afdelingen tager kontakt til virksomheder, offentlige myndigheder, kul-

turinstitutioner mm. og indgår samarbejdsaftaler. Disse fordele inkluderer billig 

adgang til kultur- og idrætsfaciliteter, foredrag, events, rabatkoder og lignende. 

KOMMUNIKATION har ansvaret for sociale medier, hjemmeside og marketing. Af-

delingen vejleder desuden også de resterende afdelinger i kommunikation, samt 

laver grafik til alle afdelinger. 

LOBBY tager kontakt til politikere, offentlige myndigheder, embedsværk, politiske 

organisationer og lignende og indgår samarbejdsaftaler. Afdelingen udarbejder 

desuden politisk materiale og bistår forpersonen i at skrive debatindlæg til natio-

nale medier. 

VIDEN arbejder med at formidle teori om børn og familieliv. Afdelingens arbejde 

bliver delt på hjemmesiden og kan tilgås af politikere, organisationer, embedsværk 

og den generelle befolkning. Afdelingen vejleder desuden både tværgående pro-

jekter og lobbyafdelingen i teori om børn og familieliv. 

DATA udarbejder analyser om medlemmerne og om børn og familieliv. Gruppen
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vælger selv design, omfang, metode og de indsamler, analyserer og formidler sine 

resultater. Afdelingen rådgiver desuden de resterende afdelinger omkring sine re-

sultater. 

HJEMMEUNDERVISNING udarbejder informationsmateriale omkring hjemmepasning 

og vil på sigt rådgive både privatpersoner og offentlige myndigheder om emner, der 

relaterer sig til hjemmeundervisning. Afdelingen samarbejder desuden med andre 

virksomheder, netværk og foreninger for hjemmeundervisere.

Der er løbende TVÆRGÅENDE PROJEKTER i Hjemmeforældrenes Landsorganisation. 

De er ikke forankret i en specifik afdeling men hos en projektleder. Alle kan melde 

sig ind på et tværgående projekt og tage projektlederrollen, hvis denne ikke alle-

rede er besat. 

I Hjemmeforældrenes Landsorganisation er det et grundvilkår, at vores frivillige 

har travle og uforudsigelige liv. Så det er vores arbejdsform indrettet efter. 

Vi arbejder alle hjemmefra og alle møder foregår online. Har man brug for at amme, 

gå tur med hunden eller lave mad, mens man deltager i et møde, er det også helt 

okay. Vi vælger selv hvilke opgaver vi vil løse og sætter selv en deadline for, hvornår 

vi kan være færdige. Vi arbejder alle sammen forskudt af hinanden, og man skal 

derfor ikke føle sig presset til at svare på henvendelser fra sine kollegaer, før man 

selv har tid. 

Selvom vores arbejdsform har mange fordele, kan der også opstå misforståelser,  

Hvor og hvornår vi arbejder?
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Hjemmeforældrenes Landsorganisation er en organisation under opbygning. Du 

har som frivillig derfor mulighed for at få stor indflydelse på, hvordan organisatio-

nen skal formes og udvikles. Vi bestræber os på at skabe en organisation, med en 

bæredygtig frivilligkultur og stor medbestemmelse for den enkelte. Har du  idéer 

til nye projekter eller tiltag, er du altid velkommen til at snakke med din leder om 

det.

  … man skal derfor ikke føle sig 
presset til at svare på henvendelser fra 

sine kollegaer, før man selv har tid.

En organisation under opbygning

når det meste af kommunikationen foregår på skrift. Hvis det sker, kan man til hver 

en tid skrive til næstformand Anna Engel Wallin med både stort og småt, så finder 

vi en løsning sammen. 
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Til sidst er der ikke andet at sige end tak fordi du vil være med til at bygge Hjem-

meforældrenes Landsorganisation! Mange af os har stået alene, dengang vi tog 

beslutningen om at hjemmepasse eller hjemmeundervise vores børn. Vores mål 

er at skabe en  samlet indsats, der kan styrke og støtte, så denne beslutning ikke 

længere behøver være så ensom eller så svær. Tak fordi du vil hjælpe os mod dette 

mål.

Tak for dit bidrag
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FOR HJEMMEFORÆLDRE 
I HELE DANMARK

aew.hjem@gmail.com

/HjemmeforaeldrenesLO

/hjem_lo

www.hjemlo.dk


