
 
 

 
 

Åbningstid 

Tirsdag og torsdag kl. 08.30 – 17.00 

 

Arwa Almeiza                       Oktober 2020 

Praktikant i Frivilligcenter Hjørring 

Arwa Almeiza studerer Politik og Administration på Aalborg Universitet. Inden det 

afsluttende speciale skrives til foråret, er der i dette 9. semester på kandidatuddannelsen 

en obligatorisk praktik, som Arwa har valgt at lægge hos Frivilligcenter Hjørring. 

Jeg er selv fra Hjørring og kendte den 

frivillige verden gennem Venligboerne. 

Derfor var det naturligt for mig at 

kontakte Frivilligcenter Hjørring for 

en praktikplads. Da jeg var omkring 

19-20 år har jeg også selv været 

frivillig besøgsven for en familie 

gennem Dansk Flygtningehjælp, så jeg 

kender til den frivillige sociale verden. 

At være frivillig gav mig en følelse af 

at tjene et godt formål og være noget for andre. Nu er det interessant for mig at bruge den 

teoretiske viden fra studiet i praksis, fortæller Arwa Almeiza. 

I praktikken arbejder Arwa med på de mange forskellige opgaver frivilligcenteret har af 

stort og småt. Det giver studierelevant indblik i et kontors administrative og organisatoriske 

opgaver og forvaltning, samt hvordan samspillet mellem frivillige og deltagere i frivillige 

tilbud, kommune og frivilligcenter udspiller sig. Og selv om det ikke er endeligt på plads 

endnu, kan det meget vel blive emnet for studieopgaven, der skal skrives i dette semester: 

Hvordan samspillet er mellem Hjørring Kommune og Frivilligcenter Hjørring. 

Det bedste ved praktikken er nok at få mulighed for at være med i projekter. Og så det, at 

der er plads til at være nysgerrig og kunne spørge ind til tingene. Det giver mig en følelse 

af at være med i fællesskabet i Frivilligcenter Hjørring, siger Arwa med varme i stemmen. 

De lidt større projekter Arwa er del af er blandt andre Projekt Frivillig i Praktik med SOSU 

Nord, hvor eleverne deltager i praktikforløb på ældrecentre eller i frivillige foreninger. 

Praktikken skal gerne ruste eleverne til at fungere på en arbejdsplads og motivere til at 

deltage i den frivillige verden. Et andet projekt, hvor Arwa er med til at planlægge et lokalt 

forløb, er Sunde fællesskaber, som del af et landsdækkende projekt fra Indvandrer-

kvindecentret i København. 

Indtil videre får jeg opfyldt det, jeg har håbet på at møde i min praktik. Jeg får viden og 

indblik, og særligt indtryk gør det, at der er så mange forskellige foreninger og mennesker, 

som brænder for netop deres sag, fortæller Arwa med et smil. 

 

 

Jeg er praktikant i FRIVILLIGCENTER HJØRRING 


