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• Op gennem 1990’erne blev mange mindre 
køkkener i kommunerne nedlagt eller 
sammenlagt til større køkkener 
 
• Køkkenerne blev sektioneret – blev en 
selvstændig enhed 
 
• Køkkenerne blev til enheder uden 
sammenhæng til de steder hvor borgerne 
bor og spiser 

Udvikling af køkkenstrukturen 



Udvikling af Frivillige-strukturen 

 1980’erne øget fokus på ressourcerne i 

blandt frivillige 

 1998 vedtages § 115 i lov om social 

service, som forpligtiger kommunerne til 

samarbejde med frivillige organisationer 

 I Gribskov kommune formuleres en 

frivillighedspolitik som revideres i 2010 

og er den, der arbejdes ud fra i dag. 



Frivillighedspolitikken 
 Frivilligt socialt arbejde forstås som en 

aktivitet eller en indsats, der sigter på at 

give enkeltindivider eller grupper en øget 

velfærd eller omsorg 

 Gribskov kommune prioriterer 

samarbejdet med de frivillige sociale 

aktører. 

 Samarbejdet skal ske i gensidig tillid og 

åbenhed med accept af og forståelse for 

hinandens opgaver, roller og rationaler 



Mad og måltidspolitik 



Mad og måltidspolitik 



Mad og måltidspolitik 



Samarbejde med de frivillige 



Samarbejde med de frivillige 



Samarbejde med de frivillige 



Udfordringer / dilemmaer 

 De frivilliges indsats er styret af det 

individuelle engagement for et bestemt 

indsatsområde 

 Det frivillige arbejde er karakteriseret ved 

sin mangfoldighed, idet hver interaktion 

repræsenterer sin egen 

indholdsbestemmelse af hvad hjælp i 

praksis er for en størrelse  



Udfordringer / dilemmaer 

 Rollen som leder, bliver udfordret i 

samarbejdet med frivillige 

 

 Styringsteknogierne sættes ud af kraft, 

når eksempelvis kvalitet  defineres i et 

fælles rum mellem den frivillige og 

brugerne 



Frivillige og kvalitet 

 Kommunerne definere ofte kvalitet lig 

med det, at den frivillige sociale indsats 

holder sig til den ansvars- og 

opgavefordeling, som man har forpligtiget 

sig til i samarbejdet med kommunerne 



Frivillige og kvalitet 

 HAC – Helsingegårdens aktivitets center 

 Centerrådet 

 Helsingegårdens Venner 

 

Tre forskellige aktører med hver deres 

opfattelse af hvad der er kvalitet 



Samarbejde med de frivillige 

Omsorg er det, omsorgen gør 



Frivillige og muligheder 

 § 115 i lov om social service – har i 

Danmark betydet en kraftig udbygning og 

udvikling af samarbejdet mellem frivillige 

og kommunen 

 Staten og kommunerne prioritere det 

frivillige arbejde 



Frivillige og muligheder 

 Bliver de frivillige dem som bygger broen 

over kommunernes sektionering? 

 

 Mad & Måltid samarbejder med de 

frivillige omkring fællesspisninger – de 

løser en række opgaver som gør det rart 

og hyggeligt og muligt for vores ældre 

medborgere at deltage i fællesspisningen. 



Det gode måltid 

Velbekomme 
 


