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I Hjo kommun finns flera verksamheter som bygger på att frivilliga 
ställer upp med sin tid, kunskap och medmänsklighet. Tack vare 
frivilliga insatser kan många av våra invånare få en extra guldkant på 
tillvaron. 
 
Värdegrund 
Vi arbetar utifrån Hjo kommuns värdegrund ”Det goda mötet” och står 
för ett gott bemötande och arbetar för att alla ska bli sedda och 
lyssnade till. 
 
I frivilliguppdraget stöttar vi varandra och skapar någonting positivt 
tillsammans.  
 
Vi arbetar av fri vilja och tar inte emot ekonomisk ersättning för de 
uppdrag vi har.  
 
Tystnadslöfte 
Personlig information som du får ta del av inom ramen för 
frivilligverksamhet stannar hos dig. Det förs ej vidare, inte heller efter 
att frivilliginsatsen upphör. 
 
Intresserad? 
Hör av dig till vår frivilligsamordnare Susanne Rydén om du är 
intresserad av att engagera dig i frivilligverksamheterna: 

• Telefon: 0503-352 99 
• Mejl: susanne.ryden@hjo.se 

 
Du kan också använd formuläret längst bak i broschyren. 
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Frivilligverksamhet inom Barn & utbildning 
 
Läshjältar 
Läshjältarna kopplas till en klass (årskurs 1–3) och läser för och med barn. 
Läraren ansvarar för att ta fram lämplig litteratur och bestämma vilka barn 
du ska läsa för. 
Läshjältsarbete har funnits i Hjo kommun under många år och är 
uppskattat av både barn, föräldrar, lärare och läshjältar. 
 
Läxhjältar 
Som läxhjälte hjälper du elever med läxorna genom att tillsammans med 
eleven hitta strategier och ge exempel på hur man övar och kommer ihåg 
saker. Eleven får också möjlighet till viktig mängdträning och 
repetitionsövningar. 
Som läxhjälte finns du på plats i samband med skoldagens slut. 
 
Rasthjältar 
Rasthjältar ska öka vuxennärvaron på rasterna på våra skolor. Uppdraget 
innebär att du finns på skolan under skoltid och är en god förebild för våra 
unga. Du kan finnas tillgänglig för lek och samtal, och ibland hålla i 
vuxenstyrda aktiviteter som finns färdigplanerade på skolan. 
Du får en kortare introduktion/utbildning och en "mentor" som alltid kan 
hjälpa till eller svara på frågor. 
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Frivilligverksamhet inom Vård & omsorg 
 
Ringkontakten 
Som frivillig i "Ringkontakten" ringer du upp medmänniskor som vill ha ett 
dagligt telefonsamtal (helgfria vardagar). 
Du ringer från ett kontor på mötesplats Rödingen och börjar ungefär kl. 
09. Frivilligsamordnaren gör ett schema till ringarna. Du som ringare 
ansvarar vanligtvis för ett tillfälle/månad. 
 
Rödingens programråd 
Rödingens programråd arrangerar bingo- och trivselkvällar på 
mötesplatsen, tillsammans med frivilligsamordnaren.  
Vi träffas en gång per termin för att planera inför kommande termin. 
Bingo- och trivselkvällarna är en gång i månaden under vår- och 
höstterminen, på tisdagar kl. 17.  
 
Ledare för fysisk aktivitet 
Du och frivilligsamordnaren planerar och samarbetar kring någon typ av 
fysisk aktivitet, som till exempel gympa, qigong eller dans. 
 
Besök 
Vi har besöksgrupper där frivilliga regelbundet besöker kommunens 
äldreboenden (Sjöryd, Villa Rosell och Sigghusberg) för att promenera, 
sjunga, spela musik, läsa, fika och umgås med de som bor där. Det blir en 
guldkant i vardagen för de boende. 
Du kan också få göra enskilda besök, antingen till personer på 
äldreboenden eller i ordinarie hem. 
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Frivilligverksamhet inom Integration 
Att vara språkvän innebär att en nyanländ person eller familj matchas ihop 
med en etablerad Hjobo eller familj. Du lär känna en ny vän och ni 
bestämmer helt själva hur ofta ni ska träffas och vad ni ska göra. Som vanliga 
vänner. Kontakten pågår så länge ni vill. Men vem vet, kanske hittar du en vän 
för livet? 

Övriga uppdrag 
Det finns ytterligare uppdrag, där visst arvode utgår. Uppdragen kan beröra 
flera olika verksamheter i kommunen: 

- God man och förvaltare
- Familjehem
- Kontaktperson
- Kontaktfamilj

För mer information om god man och förvaltare, besök www.ois.skovde.se 
eller ring Överförmyndare i samverkan, 0500-49 88 60. 

För mer information om familjehem/kontaktperson/kontaktfamilj, hör av dig 
till Jennie Lindberg, 0503-352 21, eller jennie.lindberg@hjo.se. 

Har du andra idéer? 
Vi tar gärna emot förslag på nya sätt att verka inom frivilligverksamhetens alla 
områden. Tveka inte att höra av dig! 
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© Hjo Version 2 

Intresseanmälan 

Jag är eventuellt intresserad av att få uppdrag inom frivilligverksamheten: 

Namn__________________________________________________ 

Telefon_________________________________________________ 

E-post__________________________________________________

Jag vill gärna bli kontaktad för mer information kring frivilligverksamhet inom: 

Barn & utbildning 

Vård & omsorg 

Skicka intresseanmälan till: 

Frivilligverksamheten, Rödingen 

Hjo Kommun 

544 81  

Du kan även mejla din intresseanmälan till susanne.ryden@hjo.se eller ringa 
Susanne, 0503-352 99. 
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