
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategiplan for Gausdal frivilligsentral 2011-2015 
 

 

Bakgrunn/grunnlag for denne visjonen: 

� Frivillig innsats aktiviserer folk til meningsfylt og samfunnsnyttig virksomhet 

� Frivillige yter betydelig økonomisk bidrag til samfunnet gjennom tjenesteproduksjon 

og omfattende ulønnet innsats 

 

Hovedmål 

Legge til rette for frivillig arbeid for å styrke tilhørighet, engasjement og fellesskap i Gausdal 

kommune, og gjennom det bidra til økt livskvalitet og gladere innbyggerne i Gausdal. 

 

 

Målet med planen 

� sørge for at frivilligsentralen skal være, og synliggjøres som en viktig del av 

bygda, og at vi bidrar til positiv samfunnsutvikling 

� gjennom ulike planens ulike strategier og tiltak stake ut kursen og ha et godt 

styringsverktøy for frivilligsentralens prioriteringer de neste åra 

 

 

Nøkkelord – metoder for måloppnåelse  

Medvirkning, tilrettelegging, samarbeid, møteplassser, informasjon 

 

 



 

1. Strategi 1 – Frivilligsentralen skal skape og drive gode arenaer og møteplasser  

En tendens ved frivilligsentralene i Norge sitt arbeid er en økende grad av sosiale 

gruppetiltak framfor en-til-en aktiviteter. Gjennom sosiale gruppetiltak innen ulike 

områder og temaer kan vi nå flere brukere og inkludere flere innbyggere i våre 

aktiviteter. 

 

1.1. Mat/ måltidet som møteplass 

Gausdal frivilligsentral skal ha aktiviteter/arrangementer der mat/ måltid danner 

rammene for aktiviteten.  

 

1.2. Kultur som møteplass 

Gausdal frivilligsentral skal gjennom arbeidet med ”den kulturelle spaserstokken” 

og andre arrangementer bruke kulturaktiviteter som sosial møteplass. 

 

1.3. Kurs, seminarer og opplæring som møteplass 

Gausdal frivilligsentral skal tilby kurs og opplæring innen ulike temaer, samt ta 

initiativ til seminarer/ konferanser for å sette fokus på ulike forhold innen frivillig 

innsats. 

 

 

 

2. Strategi 2 - Forberede flytting til nye lokaler, og etablere disse som base for aktivitet 

Politikerne i Gausdal har vedtatt at frivilligsentralen skal inn i nytt flerbrukshus sammen 

med videregående skole, idretten, kulturskolen, bibliotek og ungdomsklubb. Vi 

forutsetter derfor flytting til nye lokaler i løpet av den neste fireårsperioden. For å sikre 

de positive gevinstene ved flyttingen tenker vi oss følgende tiltak: 

 

2.1. Etablere samarbeid med lag og foreninger om bruk og innhold for å sikre god og 

stor aktivitet allerede fra oppstarten. 

 

2.2. Forankre og sikre fortsatt godt samarbeid med viktige aktører på kommunehuset, 

sikre rammevilkår og lage gode rutiner for drift og administrativ oppfølging. 

 

 



 

3. Strategi 3 - Sikre godt informasjonsarbeid 

Vi må bli bedre på å informere våre omgivelser om hva vi jobber med, både for å 

beholde, inspirere og rekruttere frivillige, for å ha politikere og eiere oppdatert på vårt 

arbeid, og for ha god kommunikasjon med lag og foreninger og andre 

samarbeidspartnere. 

 

3.1. Gi ut ”Nytt” minst 6 ganger i året 

”Nytt” er vårt eget medlemsblad som har frivillige som målgruppe, men som også 

går til politikere i Gausdal. Skal informere frivillige om aktiviteter, muligheter m.m. 

 

3.2. Bruke pressen aktivt 

Lokalavisa Gausdaøl’n og GD, NRK H/O 

 

3.3. Utforske og bruke nettsider og sosiale medier 

Gjennom å bruke nye informasjonskanaler skal vi nå nye målgrupper.  

 

 

 

4. Strategi 4 - Frivilligsentralen skal aktivt gå inn for samarbeid og partnerskap 

Vi tror at samarbeid gir større resultater enn om vi sitter på hver vår tue, og vil derfor 

samarbeide med andre viktige samfunnsaktører. 

 

4.1. frivillige lag og foreninger 

 

4.2. bibliotek, helsestasjon, pleie og omsorg og andre kommunale instanser, 

ungdomsråd og eldreråd, musikkråd og idrettsråd 

 

4.3. andre frivilligsentraler, regionale og nasjonale samarbeidspartnere 

 

 

 

5. Strategi 5 – Frivilligsentralen skal motivere og rekruttere til frivillig innsats 

Gausdal frivilligsentral ha fokus på at vi er til for de frivillige, og at vi gjennom 

tilrettelegging skal gjøre dem i stand til å gjøre arbeidet de ønsker å gjøre.  

 

5.1. Drive god oppfølging av frivillige ved Gausdal frivilligsentral gjennom 

medarbeidersamtaler og andre tiltak. 

 

5.2. Synliggjøre frivillig innsats ved å dele ut frivilligpris. 

 

5.3. Drive kursvirksomhet for å sikre den enkeltes trygghet i tjenesten, samt øke og 

bygge interesse, engasjement og kompetanse i frivilligstaben. 

 

5.4. Lage egne arrangementer for frivillige som arena for motivasjon og meningsytring. 

 


