
Velkommen som frivillig hos 
Carl-Henning Pedersen & 
Else Alfelts Museum.
Vi sætter stor pris på din indsats, 
og vi ser frem til et godt samarbejde!

Navn: 

Adresse:       Postnummer og by:

Mobil:    E-mail:

I tilfælde af ulykke kontakt venligst:      Mobil:

CHPEA FORVENTER, AT MAN SOM FRIVILLIG
• Støtter konstruktivt op om museets målsætninger 
•  Holder aftaler og melder tilbage i tilfælde af afbud                   

eller forhindringer
•  Er museets ambassadør og er loyal over for museets            

ry og rygte 
•  Opfører sig respektfuldt og høfligt over for museets 

gæster, samarbejdspartnere etc. 
•  Holder sig orienteret om museet via fx teammøder, 

mandagsmøder, hjemmeside og halvårsprogram
•  Har tavshedspligt omkring de oplysninger om museet, 

som man får kendskab til som frivillig. Denne tavsheds-
pligt ophører ikke ved samarbejdets ophør

• Arbejder ulønnet

SOM FRIVILLIG KAN MAN FORVENTE 
FØLGENDE AF CHPEA
•  At man bliver en del af et fællesskab, der giver sjove,          

gode og anderledes oplevelser 
•  At man får adgang til relevante informationer om 

museet og dets arbejde 
•  At tid og indsats håndteres professionelt og respektfuldt 

og bliver værdsat 
•  At man inviteres med til personalemøde på lige vilkår 

med museets lønnede medarbejdere
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Hvorfor vil du være frivillig på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum?

Hvilke kompetencer kan du bidrage med på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum?

Hvilket team/hvilke teams kan du se dig selv i på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum?

 
❍ SHOP  ❍ OPHÆNGNING OG PRAKTISK HJÆLP

❍ ARRANGEMENTER   ❍ FORMIDLING

Forsikring  
Som frivillig er du omfattet af Herning Kommunes arbejdsskade- og ansvarsforsikring. 

Dagpenge/efterløn 
Hvis du modtager dagpenge eller efterløn, skal du være opmærksom på, at der findes regler om, at nogle former for frivilligt 
arbejde medfører fratræk i dagpenge/efterløn. Den frivillige bør drøfte dette med sin A-kasse. 

Foto og persondata
Som frivillig giver du tilladelse til, at museet må bruge fotos af dig i pr-sammenhænge. Derudover giver du tilladelse til,                   
at museet opbevarer ovenstående kontaktoplysninger på dig.  

Bemærk!
Du må ikke indgå aftaler på vegne af Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum.

Dato og underskrift

Frivillig Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum

 FRIVILLIGHEDS

AFTALEI

❍ REGISTRERING OG ARKIV
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