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Venskabsaftale                    
 

Lokalafdeling:  

Skole:  

Skoleleder (navn og e-mail):  

Den frivillige skolevens navn:  
 

Rammer for skolevennens indsats på skolen  

Læreren bestemmer  

En skoleven skal respektere, at det er læreren, der leder og bestemmer fagligt såvel som 
pædagogisk.  

Frivilligt contra lønnet arbejde  

Skolevenner arbejder frivilligt og ulønnet på skolen, og må aldrig erstatte en pædagog eller en 
lærer. De frivillige er altid under en lærers instruktion.  

Børne- og straffeattest  

Skolen sørger for at indhente børne- og straffeattest på skolevennen hos politiet.  

Tavshedspligt:  

En skoleven har samme tavshedspligt som de ansatte, da man som ven med en skole kan få 
indsigt i børns og deres forældres liv, der ikke må videregives til 3. person. Ved den mindste tvivl 
om grænserne for tavshedspligten skal skolevennen spørge læreren og/eller skolelederen. 
Tavshedspligten ophører ikke med ophør af hvervet som skoleven.  

Skolevennens rettigheder:  

Skolevennen har adgang til skolen, skolens personalerum og kaffeordning. Andre rettigheder kan 
aftales lokalt som ønsket, f.eks. lån af undervisningsmaterialer. 

Meddelelse om afbud  

I situationer, hvor skolen må ændre i det aftalte program fx ved lærerens fravær, giver læreren 
eller skolen skolevennen besked om dette hurtigst muligt.  

Såfremt skolevennen må melde afbud til et aftalt fremmøde, skal dette ske til læreren eller skolen 
så̊ tidligt som muligt. 
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Indberetningspligt  

En skoleven skal fortælle den relevante lærer eller skoleleder, hvis vedkommende erfarer, at et 
barn ikke trives eller har behov for særlig opmærksomhed eller omsorg.  

Forsikring  

Når en skole er medlem af Skolens Venner, og der foreligger en underskrevet Venskabsaftale, er 
skolevenner omfatter af skolens arbejdsskadeforsikring. 
  
Skolens Venner har tegnet en ansvarsforsikring for skolevenner. 

Loyalitetsforpligtelse:  

En skoleven er forpligtet til at være loyal over for skolen og dens ansatte på linje med den 
loyalitetsforpligtelse, der påhviler alle ansatte.  

Ambassadør for skolen  

En skoleven forventes at være ambassadør for skolen og dens ansatte og derigennem bidrage til 
at styrke respekten for skolen.  

Ophævelse af venskabsaftalen:  

Venskabsaftalen kan til enhver tid ophæves uden nærmere begrundelse, hvis en af parterne ikke 
længere ønsker venskabsrelationen.  

Parterne bør dog sørge for gensidig information samt underrette lokalforeningen om aftalens 
ophør.  

 

Dato: 

Skolens leder   Skoleven  
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Bilag til Venskabsaftalen 

Navn og kontaktoplysninger for den frivillige samt den eller de lærere, som skolevennen 
samarbejder med på skolen  

 
Oplysningsskema om lærer: 

Navn: 
 
 
 

Skole og kommune: 
 
 

E-mail: 
 
 
 

Telefonnr: 

Fag: 
 
 
 

Klasse: 

 
Oplysningsskema om frivillig: 

Navn: 
 
 
 

E-mail og tlf. nr: 
 
 

Aftale om antal lektioner, fag og klassetrin skolevennen deltager i (aftales ved opstart og 
revideres løbende som ændringer opstår) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Revideret af skole og frivillig (sæt kryds):                       

 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 

     


