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Snabborientering till avdelningens  
kontaktperson för skolsamarbete 

Rollen som kontaktperson för skolsamarbete

Skolorna samarbetar gärna med Röda Korset och är därför viktiga partner till exem-
pel för att genomföra kampanjer och insamlingar. Samarbetet med Röda Korset ger 
skolorna möjlighet att stärka värderingar om frivillighet, tolerans och mänsklighet 
samt lära sig hjälpfärdigheter.

I egenskap av kontaktperson för skolsamarbete ansvarar du för skolsamarbetets 
helhet. Din uppgift är att ha kontakt med skolorna inom området och delta i för-
handlingar kring samarbete. Du svarar också på skolornas frågor.

Du har även till uppgift att tillsammans med avdelningsmedlemmarna och avdel-
ningens styrelse planera olika möjligheter till skolsamarbete. 

Kontaktpersonen för skolsamarbete får stöd av

• Avdelningens styrelse, särskilt ordföranden
• Avdelningens kontaktperson för ungdomsverksamhet
• Distriktets ansvarsperson för ungdomsverksamhet 
• Faddern som distriktet utsett för avdelningen 
• Ungdomsutbildare och ungdomspromor som verkar inom distriktet
• Distriktets ungdomskommitté eller motsvarande utvecklingsarbetsgrupp
• Eventuella ungdomsdelegater som bor inom avdelningens område
• Koordinatorn för skolsamarbete på centralbyrån

Uppgifter 

• Samordna och planera avdelningens skolsamarbete
• Ta emot post i anslutning till skolsamarbetet och vidarebefordra den
• Ta emot kontaktbegäran från skolor/läroinrättningar i anslutning till skolsamarbete
• Rekrytera nya frivilliga till avdelningens verksamhet
• Delta i förhandlingar om samarbete med lokala skolor och läroinrättningar i  
 egenskap av avdelningens företrädare



Snabborientering till kontaktperson för skolsamarbete Finlands Röda Kors • Organisationsutbildning 2014 • Sida 2

Viktig information 

• Promo-utbildningens material om ungdomsverksamhet
• Gruppen FRK Ungdomar i RedNet, nättjänsten för frivilliga, samt övriga grupper i  
 anslutning till ungdomsverksamheten 
• Röda Korsets skolsidor: punainenristi.fi/koulusivut 
• RedNets avdelningskontor (blanketter, verktyg, administration)
• Facebook: Finnish Red Cross Youth och Punaisen Ristin Nuoret

Utbildningsväg

• Inskolningspass på RedNet (inledning till Röda Korset)
• Infoutbildning om skolsamarbete
• Under gemensam flagg – som frivillig i Röda Korset-utbildning (grunduppgifter om   
 Röda Korset och avdelningen)
• Den gemensamma delen av Promo-utbildningen och Promo-utbildningens del om   
 ungdomsverksamhet
• Möten och utbildningar som ordnas av distriktet
• Avdelningsforum

Om det finns tid

• Distriktets ungdomsforum
• Riksomfattande årsmöte för ungdomar (på hösten) och ungdomsmöte (på våren)

• Genomföra organisationens kampanjer och insamlingar tillsammans med  
 skolorna och avdelningens övriga frivilliga
• Utarbeta en verksamhetsplan, budget, verksamhetsberättelse och statistik för   
 skolsamarbetet tillsa mmans med ledarna för verksamhetsgrupperna
• Ha ett nära samarbete med avdelningens ansvarsperson för ungdomsverksamhet


