
 

 

Vil du gerne være frivillig i DU - Dysleksi 

Ungdom? 

 
Brænder du for at gøre noget for andre? Har du interesse inden for ordblindhed, af en eller anden 

årsag? Er du ansvarsbevidst, samarbejdsvillig og god til at arbejde selvstændigt? Så er du måske lige 

den vi skal bruge som frivillig.  

 

Vi søger helt specifikt frivillige, som har lyst til at tage med på vores to årlige lejre. Lejrene skal 

indeholde et socialt og et fagligt arrangement og har til formål at styrke den individuelle ordblinde 

gennem fællesskab og information om ordblindhed. Det meste arbejde med forberedelse af lejrene 

foregår online, her vil du også få mulighed for at komme med dine input til hvordan vi kan gøre de to 

lejre endnu bedre. Lejrene varer en weekend og foregår altid på Fyn.  

 

Det vi tilbyder:  

● Vi betaler transporten til lejrene   

● Fællesskab med andre frivillige 

● Nogle hyggelige og sjove weekender med fuld fart på   

● Anbefaling til CV 

● Erfaring indenfor ledelse, samarbejde og arbejde med børn og unge.   

● Indflydelse på lejre 

● Kan skrives på CV som frivilligt arbejde  

 

Vi forventer at: 

● Du er medlem af DU eller af Hovedforeningen 

● Du kan deltage i en eller begge lejre, de afholdes i år: Teenlejr: 2/9-4/9 og Ungelejr: 4/11-

6/11. 

● Du er mellem 16 og 30 år 

● Du har en ren børneattest 

● Du er ansvarsbevidst og kan sætte dig selv i gang. 

● Vi forventer ikke at du har erfaring på dette område, men vi forventer at du er åben og 

motiveret til at gøre noget for andre.  

 

Din ansøgning skal indeholde: 

● Kort beskrivelse af dig selv  

● Enten video, skriftligt eller lydfil  

● Et billede af dig selv  

● Hvorfor vil du gerne være frivillig på lejrene 

 

Så hvis du elsker at møde nye mennesker, have indflydelse og overblik. Så er det her måske lige 

noget for dig! Vi håber at modtage din ansøgning, til et fantastisk samarbejde om nogen lige så 

fantastiske lejre. Har du lyst til at høre mere, så er du velkommen til at ringe eller skrive.  

 

Kontakt: Sofie Borup på mail: sofie@ordblind.org eller på telefon nummer 61 68 43 29. 

 

Ansøgningsfrist den: 31 marts 2022 klokken 12:00  

Vi gennemgår ansøgninger løbende og alle ansøgninger vil blive gennemgået.  

 

Med venlig hilsen  

Lejr udvalget 

mailto:sofie@ordbilnd.org

