
Frivillig i Stenløse Børne- og Ungdomsfilmklub? 

 

Som frivillig i filmklubben, er du med til: 

● At inspirere og samarbejde med unge om alternative film. 

● At give børnene en god filmoplevelse. 

● At skabe sociale relationer mellem børnene. 

● At give børn og unge en god biografoplevelse. 

 

 

Som frivillig i filmklubben har du flere fordele: 

● Frivilliges egne børn bliver oprettet som hjælpebørn 

○ Hjælperbørn har adgang til alle af foreningens film. (såfremt man selv er til 

stede). 

○ Hjælpebørn hjælper med at rydde op efter en forestilling. 

● Frivillige og deres børn kan komme og se de film de har lyst til også selv om de ikke 

har vagt (inklusiv særarrangementer som f.eks. MGP). 

● Frivillige kan vælge kun at have vagt når jeres barn/børn alligevel er i biografen for at 

se film sammen med deres venner. 

● Frivillige har adgang til fri kaffe/the når du har vagt. 

● Frivillige kan tage en fri sodavand når de har vagt. 

● Frivillige inviteres til filmevents med egne børn. 

● Frivillige har mulighed for at komme med ideer til særarrangementer 

● Frivillige har mulighed for at deltage i diverse filmfestivaler. 

● Frivillige bliver inviteret til Landsseminar i Svendborg sammen med andre Børne- og 

ungdomsfilmklubber. 

● Frivillige inviteres til at vælge film til næste sæson. 

● Frivillige danner netværk bestående af andre filmglade mennesker. 

● Frivillige inviteres til den årlige generalforsamling. 

● Frivillige har mulighed for at stille op til bestyrelsen og få endnu mere indflydelse i 

foreningens udformning og retning. 

● Unge fra 7. klassetrin og opefter, er velkomne som hjælpere. 

 

 

Forventninger til dig 

• Frivillige skal kunne levere en "ren" børneattest (hentes af os, godkendes af dig). 

● Du skal kunne tage 5 vagter (og gerne flere) på en sæson 

○ du må gerne tage flere vagter samme dag. 

● Frivillige skal bære den røde polo/jakke, skilt og være synlige i biografen. 

● Hvis du bliver forhindret i at tage din vagt, kan den forsøges byttet f.eks. via vores 

facebookgruppe for frivillige. 

 

  



Hvad render de frivillige så og laver? 

Bemandingen er fordelt som vist her under: 

• Sal 1 - 3 personer  

o 2 frivillige har rengørings vagt. 

o 1 frivillig har dør/ude vagt. 

• Sal 2 

o 1 frivillig har rengørings vagt. 

o 1 frivillige har dør/ude vagt. 

• Foyer 

o 1 frivillig (som er synlig til stede, sikre at der ikke er nogle børn der forlader 

biografen, virker som kontaktperson for forældre og øvrige henvendelser). 

o Foyervagten skal være synlig hele dagen. 

 

Fælles for alle vagter: 

• Mødetid: 

o ½ time før start af vagt. 

• Rengørings vagt: 

o Grov oprydning/fejning, så der er ryddeligt til næste hold. 

• Dør/ude vagt: 

o 1 frivillig går med børnene ud, og sikrer at ingen ”vandrer” bort og alle bliver 

afhentet. 

 

Før hver forestilling skal: 

• Kasse med lygter og medlemslister hentes frem. 

• Dagens program aktiveres på skærm i foyeren (Udføres personalet i biografen), så 

forældre kan se 

o hvilken film børnene skal se 

o hvornår filmen starter 

o hvilken sal børnene skal se film i 

o hvornår børnene skal afhentes. 

• Når dørene åbnes kontrolleres alle medlemskort for at sikre at ingen er gået forkert. 

 

Imens filmen kører skal frivillige: 

• være synlige i sal 1 

o 1 frivillig på hver side af stolerækker ca. midt på trappen og 1 frivillig ved døren. 

• Være synlig i sal 2 

o 1 frivillig ved døren og 1 frivillig modsat. 

• ”lyse vej” for børnene, hvis de skal på toilettet e.l. 

• holde øje med salen, om der f.eks. er uro eller nogle der har brug for hjælp. 

• Støtte, trøste og hjælpe hvis filmen lidt uhyggelig eller sørgelig eller åbningen af en 

slikkepind driller. 

 

Efter hver forestilling skal: 

• Dør/ude vagten åbne dørene og gå med børnene ud, sikre at 

o alle børnene forbliver bag ”keglerne” foran biografen 

o alle børn afhentes. 

o ikke afhentede børn bringes til foyeren, og forældre kontaktes (Tlf. liste findes i 

kurven). 

• Rengørings vagter sørger for 

o Grov oprydning/fejning (benyt kost og evt. Støvsuger til sæder og gulve). 

o Affaldsposer skiftes og samles på anviste steder. 

o Siddepuder lægges på plads. (god opgave for hjælpe børn). 


