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Introduktion til phonere, herunder opgavebeskrivelse 

og vejledning til Projektportalen 

 

JH/RB/23/01/2019 

  

Opgavebeskrivelse 
 

1. Der er primært tale om et opfølgningsopkald  

 

• Alle henvendelser fra nye frivillige bliver opsamlet i databasen ”Nye Frivillige” i PP. Straks 

efter henvendelser kontakter en projektkonsulent1 den nye frivillige.  

Opkaldets formål er at introducere den frivillige til generelle retningslinjer, herunder 

medlemskab & børneattest samt til et konkrete projekt, så den frivillige hurtigst muligt 

bliver aktiv i et projekt 

• Når den nye frivillig har figureret i PP i en måneds tid foretager phonerne opkald nr. 2 fra 

sekretariatet. Emner for opkaldet er som minimum: 

o Børneattesten 

o Medlemskab 

o RBU´s samværspolitik.  Her menes der med om de har kendskab til samværspolitikken 

og har læst den igennem. Hvis nej, send dette link.  Her kan de også finde 

samværspolitikken og andre nyttige informationer som børneattest under afsnittet: For 

projekt aktive:  http://intra.redbarnetungdom.dk/,  

o Opstarten i projektet – Spørge ind til om den frivillige er kommet godt i gang med et 

projekt. Hvis den frivillige ikke er kommet i gang, henvises vedkommende til den rette 

projektkonsulent.  

o E-læring om RBU 

o Øvrige spørgsmål til RBU 

 

                                                 
1 En projektkonsulent står for projektledelse og udvikling for forskellige indsatser eks. Barnets Ven og Børn på 

flugt.  

http://intra.redbarnetungdom.dk/
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• Bemærk at det er vigtigt at følge op på børneattesten & medlemskabet, hvis de mangler, 

derfor er det vigtigt først at tjekke i PP.   

• I perioder kan det være relevant at oplyse om andre forhold også (f.eks. at gøre reklame for 

vores uddannelsesdage etc.) I så fald bliver du oplyst herom. 

 

2. Brugbar information inden velkomstopkald  

 

• Læs eventuelle kommentarer fra andre phonere og projektkonsulenter i PP før du ringer en 

frivillig op  

• Inden du ringer til en frivillig, er det vigtigt, at du tjekker om vedkommende er blevet 

medlem og har afleveret børneattest ved at søge i medlemsdatabasen 

• Vær opmærksom på, at overskriften Medlem i den grønne kolonne ikke automatisk 

opdateres – dvs. at de frivillige godt kan være blevet medlemmer, uden at vi kan se det 

under ”Nye frivillige”. Gå ind og tjek i ”Søg i medlemmer” i venstre side.  

• Hvis du ønsker at søge efter et bestemt navn, mail, etc. i ”Nye frivillige” kan du bruge 

genvejen Ctrl + F. Søgefeltet dukker op øverst i højre hjørne  

• Du kan redigere i de nye frivilliges oplysninger ved at trykke på blyanten i venstre side.  

Husk som altid at trykke Gem bagefter.   

Personer, der falder for aldersgrænsen mht. at blive frivillig, er markeret med lilla over 

selve navnet. Disse skal oplyses om dette, samt slettes. 

 

3. Projektportalen (PP) 

 

• Projektportalen er bl.a. RBU´s medlems- og projektdatabase og har til formål at 

hjælpe frivillige projektledere og ansatte i RBU med diverse administrative opgaver. 

Ved opstart får en ny medarbejder en brugerlogin til netværket og til PP. 

• I venstre side øverst findes alle projekter i RBU opdelt efter indsatser. Her kan du 

også se, hvilke indsatser, der er i hvilke byer. Nedenunder indsatserne er der følgende 

muligheder:  

1. Søg i medlemmer (medlemsdatabasen) -info om medlemmer (tlf, mailadresse, 

medlemskab, børneattest mv.)  

https://pp.redbarnetungdom.dk/?q=search
https://pp.redbarnetungdom.dk/?q=search
https://pp.redbarnetungdom.dk/?q=search
https://pp.redbarnetungdom.dk/?q=search
https://pp.redbarnetungdom.dk/?q=search
https://pp.redbarnetungdom.dk/?q=search
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2. Nye frivillige –Kontaktinfo mv. på nye frivillige, der har rettet henvendelse til 

RBU via hjemmesiden etc.  

  

• Hvis du er i tvivl om et projekt eksisterer i en bestemt by, søg altid i projektdatabasen 

øverst til venstre. Vi har tidligere oplevet koordineringsproblemer her, hvor frivillige 

er blevet fjernet fra siden over nye frivillige, der ikke skulle have været det. Vær 

derfor særlig opmærksom på dette.   

 

4. ”Nye Frivillige” i PP  

 

• Når nye frivillige skal kontaktes, går man ind i ”Nye frivillige” og vælger en indsats i 

hovedmenuen øverst – bemærk at man også kan sortere geografisk – herefter kommer alle 

nye frivillige frem, der har meldt sig til netop denne indsats.  

• Bemærk: Phonere kontakter først frivillige, når de har fremgået i PP i cirka en måned. 

Derfor vil phonere som udgangspunkt altid tale med en frivillig, efter at den frivillige har 

talt med en projektkonsulent.  Husk at tjekke kommentarer i kommentarfeltet inden opkald. 

• Længst til venstre ses tilmeldingsdatoen med de ældste tilmeldinger øverst. Er tilmeldingen 

mere end to uger gammel, bliver den rød. Herefter følger diverse personoplysninger samt 

ønsket indsats, så I undgår at ringe til den samme person.  

• Når feltet ud for en frivillig under overskriften phoner er uden farve betyder det, at der 

endnu ikke er handlet på emnet, er feltet gult betyder det, at emnet er i proces og er feltet 

grønt betyder det, at emnet er afsluttet.  

• Er emnet afsluttet af både phoner og projektkonsulent overføres emnet til ”Afsluttet”.  

• Hvis flere phonere er på arbejde samme aften, så husk at aftale, hvem der tager hvilken 

indsats  

• Trykkes der på den grønne pil kommer man ind på den frivilliges ”profil”. Efter hvert forsøg 

på kontakt til den nye frivillige krydses der af i de felter, der passer til situationen – eks. 

Ingen kontakt efter 3 forsøg – mail sendt eller Ring senere osv.  

• Der kan indlægges mere specifikke kommentarer nedenunder i kommentarfeltet, eks. at 

vedkommende er ude at rejse – kontakt om to uger etc.  
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HUSK til sidst efter behandling af et emne at vælge mellem Ikke startet, I gang, eller 

Afsluttet og tryk Gem. Er feltet gult betyder det, at emnet stadig er i proces og er feltet 

grønt, betyder det, at emnet er afsluttet.  

• Ønsker en person alligevel ikke at være frivillig, er for gammel etc. skal vedkommende 

slettes ved at bruge x (slet funktionen yderst til højre). Bemærk at slette emner ved 

fejlsletning kan gendannes ved at kontakte Jon.  

 

5. Opgaver udover den primære opgave at kontakte nye frivillige 

 

• Opfølgning på frivillige, der mangler at aflevere en børneattest 

• Opfølgning på frivillige, der mangler at melde sig ind som medlemmer 

• Opfølgning på dubletter i PP 

• Opfølgning på manglende data i medlemsdatabasen fx hvis de mangler en mail adresse 

Såfremt at du skal arbejde med en af disse ting får du specifik instruktion mht., hvordan dette 

ønskes gjort. 

6. Spørgsmål eller forslag til forbedringer   

 

• Hvis du har forslag til forbedringer ift. PP, proceduren etc. henvend dig gerne til Jon 

eller Ryan  


