
Funktionsbeskrivelse 18 t. frivillig 
Hvad Uddybende – forventninger og ansvar 
Baggrund 
 

Titel: 18 timers frivillig for XXX (området sættes ind her) 
 
En 18 timers frivilligs opgave er organisatorisk at arbejde min. 18 timer under 
festivalen (eller 36 timer udenfor festivaldagene). Rollen har intet ansvar (hverken 
ledelse eller andet). 
 
En 18 timers frivillig rekrutteres og vagtplanlægges af den ansvarlige for 
vagtplanlægning i området (øverste ansvar er formanden, men dette kan være 
uddelegeret) 
 
Udregning af timetal 
Timetallet den frivillige arbejder ganges med 0.5 hvis timerne ligger udenfor 
festivaldagene og ganges med 1 hvis timerne ligger under festivaldagene. 
 

Hovedfunktion En 18 timers frivilligs hovedfunktion er at sikre god udførelse af de arbejdsopgaver, 
som der tildeles af den ansvarlige for området (typisk vagtlederen) når den frivillige er 
på vagt. 
 
Den 18 timers frivillige har ansvar for altid at møde op på vagten til tiden og udføre 
opgaverne på bedst mulige måde. 
 
En 18 timers frivilligs opgaver kan ligge både udenfor festivaldagene og under 
festivaldagene. (obs. på forskelligt timetal alt efter hvornår man arbejder) 
 
Den frivillige skal løbende holde sig opdateret om gældende retningslinjer, værdisæt 
og nye tiltag for frivillige på Jelling Musikfestival – evt. gennem formanden. 

Rollen 
(kompetencer, faglig viden 
og/eller kvalifikationskrav) 

Rollen kræver lyst  
- Lyst til at være en del af det frivillige fællesskab og til engagere sig frivilligt i 

Jelling Musikfestival på de pågældende tidspunkter hvor den frivillige er på 
vagt.  

Erfaring 
- Erfaring som frivillig på Jelling Musikfestival er ikke et krav.  

 
Kompetencer: 

- Ved specifikke områder er faglig viden og erfaring en stor fordel at kunne 
medbringe i 18 timers funktionen (f.eks. erfaring med at lave mad, bartender 
erfaring eller lign.) 

 

Ansvar 
(overordnede ansvarsområder, 
konkrete driftsopgaver, 
hovedansvar mv.) 

En 18 timers frivillig har ingen konkrete ansvarsområder. Den frivillige har dog ansvar 
for at udføre opgaver tildelt af nærmeste leder på bedst mulige måde. 
Det øverste ansvar på vagten ligger hos vagtlederen og mellemledergruppen. 
 
Dog accepterer den frivillige at imødekomme følgende forventninger og krav som 18 
timers frivillig på festivalen: 

 
- Sikre at have den rette viden om regler og retningslinjer (jf. hjælperguide og 

frivilligstrategi). 
- Arbejde min. 18 timer under festivaldagene (4 dage) eller min. 36 timer 

udenfor festivaldagene. 
- Deltage i opbygning og nedtagning af området 
- Skal være medlem af festivalforeningen (2020: 100 kr. om året) 



Mandat 
(hvilket mandat har funktionen) 

En 18 timers frivillig har ikke mandat til at træffe beslutninger vedr. driften af 
området.  
Vagtlederen kan til enhver tid kontaktes for at træffe beslutninger, således den 
frivillige kan udføre sin opgave videre. 
  

Privilegier 
(hvilke privilegier og goder har 
funktionen) 

Som 18 timers frivillig på Jelling Musikfestival har denne mulighed for at modtage en 
række goder i forbindelse med det udførte stykke arbejde. 
 

- Partout billet (sort armbånd) til selv. 
- Spisearmbånd 
- Adgang til overnatning på Mellemledercamp 
- Adgang til Mellemlederhyggetelt 
- 1 stk. t-shirts om året 
- Adgang til hjælper øl & vand under vagt i området 
- Invitation til hjælperfest (uden middag) 

 


