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Foreningen Bedste i Børnehuset arbejder for givende møder på tværs af generationer i Lyngby-

Taarbæks kommunens Børnehuse 

 

AFTALE OM FRIVILLIGT ARBEJDE 

Undertegnede tilknyttes hermed som frivillig i Bedste i Børnehuset:  

  

Aktivitet: Bestyrelsesformand 

 
 

 
  

Som frivillig er jeg indstillet på, at arbejdet foregår inden for rammerne af vedtægterne 
for foreningen Bedste i Børnehuset, og følger de nedenstående principper: 
 

1. At arbejdet bygger på almindeligt menneskeligt samvær, gensidig respekt, 
ligeværd og forståelse for andres situation. 

2. At arbejdet foregår uafhængigt af partipolitiske, religiøse og lignende 
interesser. 

3. At jeg som frivillig indføres i foreningen Bedste i Børnehuset og det grundlag, 
som indsatsen bygger på. 

4. At jeg som frivillig, i det omfang jeg har mulighed for det, deltager i de 
kurser/temaarrangementer man i foreningen beslutter er relevant for 
deltagelse som aktiv Bedste i Børnehuset. 

5. At oplysninger om personlige og private forhold behandles fortroligt. 
6. At der ikke foregår økonomiske mellemværender med børn og familier, jeg 

gennem indsatsen kommer i kontakt med. 
7. At jeg har tavshedspligt ifht. oplysninger om private og personlige forhold som 

kommer til mit kendskab i min indsats som Bedste i Børnehuset. 
8. At jeg har en privat ansvars- og ulykkeforsikring som dækker mig når jeg er 

frivillig.  
9. At der arbejdes ud fra en forståelse af, hvornår min frivillige indsats er 

gavnlig, og hvornår der bør henvises til pædagogisk indsats.   
10. At kontakte Børnehusets personale/leder, samt bestyrelsen i Bedste i 

Børnehuset, hvis der opstår problemer i forholdet til børnene og samarbejdet. 
11. At kontakte bestyrelsen i Bedste i Børnehuset, hvis der opstår uklarhed eller 

uenighed internt med andre frivillige, i forbindelse med min indsats. 
12. At Børnehuset indhenter en børneattest på mig. 
13. At arbejdet overholder landets love og regler. 

 
’Aftale om Frivilligt arbejde’ afleveres til den ansvarlige i bestyrelsen.  
Som frivillig i Bedste i Børnehuset modtager man desuden tilbud om deltagelse i 
Frivilligcenter Lyngby-Taarbæks arrangementer, kurser mv. 
 
Aftalen kan opsiges ved direkte henvendelse. Begge parter vil bestræbe sig på et 
passende varsel. 

Dato …………………………………. ………………………………………………..………………………………. 
 Frivillig 
 
Dato …………………………………. ………………………………………………..………………………………. 
 Formand for bestyrelsen 

Navn: Fødselsdato: 

Adresse: 

Post nr. / By: 

E-mail: Telefon: 



 

2 

 

 

 

  
  
 
 


