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Dato: 18. Marts 2022 

 
Screening af unge voluntører 
- med særligt fokus på resiliens, modenhed og arbejdsomhed hos de unge 
 
 
Dato og tid:   22. Juni. kl. 10-16 
Sted:   Torvet, Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus 

Denne dag udbydes som en ekstra netværks- og sparringsdag på initiativ af flere organisatio-
ner, der oplever de samme udfordringer med screening og udsendelse af ung-volontører.  

Alle medarbejdere i DMR organisationer, der arbejder med screening og udsendelse af unge 
volontører er meget velkomne. Dagen vil bestå af en vekselvirkning mellem oplæg og spar-
ring på tværs af organisationer om emnet.  

 

Program for dagen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Kl. 9.45  Kaffe og Morgenbrød 

Kl. 10.00  Velkomst og præsentation 

Kl. 10.15-11.15  At være ungvolontør i dag. Ungdomskultur og identitet - Fra ungvolontørernes per-
spektiv v. Elli Kappelgaard. En beskrivelse af de unges identitet og deres forståelse af 
et volontørophold. Dette med særligt udgangspunkt i ungdomsgenerationen og med 
fokus på den gruppe af unge, der vælger et volontørophold. 

Kl. 11.15-11.30  Kaffepause 

Kl. 11.30-12.00  Udfordringerne ved udsendelse af ungvolontører. Fra den ansvarshavendes per-
spektiv. 

3 korte oplæg, der på forskellig vis belyser de problemstillinger, der oftest opstår med 
ungvolontørerne. 

Om forventningsafstemning, screeningsproces og balance mellem krav og støtte. V. 
repr. fra organisationer, der udsender ungvolontører 

Kl. 12.00-12.45  Frokostpause og networking 

Kl. 12.45-13.45  Hvordan undersøger man robusthed og resiliens? V. Maria Techow 



 
 

Dansk Missionsråd  |  Peter Bangs Vej 5B  |  2000 Frederiksberg  |  Tel:+45 8172 4007  |  E-mail: dmr@dmr.org //  s.2 

Hvilke faktorer er væsentlige at måle på og klarlægge i en screeningsproces, og bliver 
der faktisk målt på de faktorer i nuværende screeningspraksis? Kan det lade sig gøre 
at forudse, hvem der vil trives under en udstationering, og hvem der ikke vil kunne 
magte en udstationering? Her præsenteres også væsentlige screeningsspørgsmål ud 
fra en semistruktureret spørgeguide med fokus på at etablere den afklarende samtale.  

Kl. 13.45-14.00  Kaffepause og networking 

Kl. 14-15.30  3 korte oplæg med fokus på netværksdrøftelse af løsninger på udfordringerne  

Kl. 14.00-14.30  Ledelse af ungvolontører v. Elli Kappelgaard 

Kl. 14.30-15.00  Forventningsafstemning  

Kl. 15.00-15.30  Organisationens krav og støtte undervejs  

Kl. 15.45-16.00  Afrunding og evaluering af dagen 


