
 

Kurser for frivillige i Danner 2019 Datoer: 
5.10 kl. 9 - 15.30  Introduktion til Danner 
21.9 kl. 9 - 15.30  Samtale, rådgivning og  journali-

sering i arbejdet i Krisecenteret . 

22.6 eller 9.11 kl. 9 - 15.30  Dagligdagen i Krise-
centeret   

1.6 kl. 9 - 15.30  og 2.6 kl. 9 - 12 Ambulante hen-

vendelser i  Krisecenteret  

 

Praktiske oplysninger   
Kurserne kan tages på forskellige tidspunkter og 
der er ikke en rækkefølge. Dog skal du kunne del-

tage begge  dage i ambulante henvendelser så der 

er en sammenhæng i forløbet. 
 

Undervisningen foregår i stadsstuen 

 

Forplejning 

Der er frokost på heldagskurserne fra kl. 12—

12.30. Der vil være kaffe og te i pauserne. 

 

 

Uddannelse for frivillige i Danner 2019 

Uddannelse for frivillige i Danner 
Uddannelsen består af fire moduler, som løbende udbydes. Det forventes, at du 
som frivillig i Danner, gennemfører de moduler af frivilliguddannelsen, som din 

opgavefunktion kræver. Hermed sikrer vi fælles sprog og høj faglighed og      

kvalitet i opgaveløsningen.  
 

 Dag-  og aftenvagter i Åben Rådgivning, Netrådgivningen og Receptionen: 

Forventes at gennemføre to af de fire moduler, som funktionen kræver,  
 i løbet af det første år som frivillig og de to andre to moduler i det andet 

 år som frivillig.  

 Havegruppen: Forventes at gennemføre de to moduler, som funktionen 
kræver, i løbet af det første år som frivillig.   

 Netværksgruppen: Forventes at gennemføre to af de tre moduler, som 
funktionen kræver, i løbet af det første år som frivillig og det sidste modul 

i det andet år som frivillig.  

 Kampagnegruppen og Foredragsgruppen: Forventes at gennemføre det ene 
modul, som funktionen kræver, i løbet af det første år som frivillig. Andre 

moduler kan tages, hvis det vurderes relevant. 
 

Uddannelsesdagene kan tages i vilkårlig rækkefølge. Se under de enkelte  

moduler, hvilke målgrupper de enkelte moduler er tiltænkt. 

 

Tilmelding og spørgsmål 
Se også kursusdagene i kalenderen under ”Intranet for alle” på Podio.  
Send en mail til Danners Frivilligkoordinator på smt@danner.dk med tilmelding 

og eventuelle spørgsmål.  

 

Praktisk 
Undervisningen foregår i Stadstuen på 1. sal i Danner. 

Der serveres let frokost på alle uddannelsesdage, som varer længere end til kl. 

12. Ved tilmelding bedes du gøre opmærksom på eventuelle allagener m.v.  

mailto:smt@danner.dk


  

Introduktion til Danner  
Organisation, strategi, mål,  
arbejdsopgaver og rollen som    

frivillig.  
 

Indhold 

Introduktion til Danner som organisa-

tion -  mål, strategi og opgaver. 
Introduktion til arbejdet i KC.  

Voldsforståelse i Danner.  
Rollen som frivillig og samarbejde i 

frivilliggruppen.   

Rammer for opgaveløsningen, den fri-
villiges rolle og dilemmaer i relationen 

til husets beboere.  

Sikkerhed i Krisecenteret.  
 

Undervisere  
Direktør  

Leder  fra Danners Videnscenter  
Leder fra Danners Krisecenter  

Frivilligkoordinator  
 

Primær målgruppe 

Alle frivillige i hele Danner  
 

Tid 
Lørdag 5.10.19 kl. 9-15.30  

 

Kommunikation i            

Krisecentret 
Frivilliges kommunikation i sam-

taler og skriftligt overlap.  
 

Indhold 

Aktiv– og anerkendende lytning.   

Refleksionsmodellen.  
Ikke voldelig kommunikation.   

Det gode notat i DanJournal.  
Skriftlighed, etik, underretningspligt, 

aktindsigt og persondatalovgivning.  

 
Undervisere  

Socialrådgivere  

Ledere  
Frivilligkoordinator  

 
Primær målgruppe  

Dag- og aftenvagter i Åben Rådgivning  

Reception 
Netværksgruppen   

Netrådgivningen    

 
Tid 

Lørdag 21.9.19 kl. 9-15.30 
  

Dagligdagen i Krisecentret 
Frivilliges relationer til Danners        
beboere.   
 

Indhold  
Krisereaktioner.  
Børn på Krisecenter.  

Værktøjer til at støtte kvinder og børn  

i det frivillige arbejde.  
Omsorgstræthed og copingstrategier 

for frivillige.  

 
Undervisere  

Pædagoger  
Psykologer  

Frivilligkoordinator  

 
Primær målgruppe 
Dag– og aftenvagter i Åben Rådgivning  

Reception 
Havegruppen 

Netværksgruppen  
Netrådgivningen  

 

Tid 
Lørdag 22.6.19 kl. 9-15.30 eller 

Lørdag 9.11.19 kl. 9-15.30  
 

Ambulante henvendelser i 

Krisecentret 
Frivilliges værktøjer til risiko-

vurdering.  
 

Indhold  
Risikovurdering: Afdækning vold,     

akuthed, trusselsbillede. 

 
Indhold - ½ dag  

Strategier og samtaleteknikker i     

rådgivningen.  
 

Undervisere 
Socialrådgivere  

Frivilligkoordinator  

 
Primær målgruppe 

Dag- og aftenvagter i Åben Rådgivning 

Reception 
Netrådgivningen  

 
Tid 

Lørdag 1.6.19 kl. 9-15.30  og  

Søndag 2.6.19 kl. 9-12. Bemærk   
modulerne er på 1½ dag og skal  

tages i sammenhæng.  

 
Tilmelding 

senest 27.9 
Tilmelding  

senest 13.99 

Tilmelding 

senest 14.6 

eller 1.11 

Tilmelding    

senest 22.5 


