
Anders Brandt Tlf. 74473480, 61333483. Mail: anders@hundslev.dk 

Arbejdsgruppe om Landsbypedeller 
Landsbypedel er en ansat altmuligmand i en landsby. 

 
Vil du være med i en arbejdsgruppe? 

Landdistriktsudvalget besluttede: 
 at der blev nedsat en gruppe, som udarbejder et mere konkret 

projekt og fremlægger det for landdistriktsudvalget.  

Arbejdsgruppens opgaver: 

 Arbejdsgruppen skal ud fra forholdene i Sønderborg afdække mulighederne og 
de erfaringer der er gjort med Landsbypedeller 

 Arbejdsgruppen skal komme med et oplæg til Landdistriktsudvalget, som skal 
indeholde forslag til det videre arbejde. 

 Arbejdsgruppen kan søge oplysninger i kommunens afdelinger. 

Vil du være med i en arbejdsgruppe, så send en mail t il  

Sille Marcussen Dall på smar@sonderborg.dk 

Senest den 1 maj 2012 
 

Nedenfor er emner til inspiration som har indgået i debatten tidligere: 
Arbejdsopgaverne for landsbypedeller kan være flere eller færre afhængig af de lokale forhold.  
I flere tilfælde kombineres arbejdsopgaverne med frivillig arbejdskraft fra området og i 
samarbejde med lokale institutioner, foreninger og grupper. 
 
Her er nogle forslag til  arbejdsopgaver: 

• En minibus til forskellige former for transport af eks. ældre i indkøbsordninger, børn til tandlæge og specialskoler, faste 
ruter som telebus, dør til dør ruter til eks toget etc. 

• Vedligehold af grønne områder, hjælp til ældre/handicappede i egen bolig, åbne/lukke forsamlingshus, oprydning på 
pladser, strande, mindre reparationsopgaver eks. skilte, lys, legepladser osv. 

• Lokal ankermand for lokale aktiviteter i samarbejde med landsbylaug og andre foreninger. 

• Tilsyn med offentlige områder og installationer 

• Brandmand, snerydning og andet beredskab. 

• Socialfunktioner for børn, unge, handicappede, ældre. Eks klub for børn, arrangementer for ældre 

• Tilkøb af ydelser fra private. Pasning af dyr i ferier, hundeluftning osv. 

Praktiske forhold mv.:  
Landsbypedellen skal have mange kvalifikationer og det er derfor en person som har erfaring/uddannelse fra mange forskellige 
arbejdsområder. Det er et krævende job, hvor videreuddannelse bør være en vigtig del: Stor kørekort, førstehjælp, pædagogisk 
uddannelse, håndværksmæssig erfaring mm. 

Fysisk placering i lokalområdet som udgangspunkt for arbejdet.  

Ansættelsesforhold: Der kan være flere modeller fra ren kommunalt ansættelse til ren lokal ansættelse. 

Arbejdsudstyr som minibus, plæneklipper og andet værktøj afhængig af de lokale forhold. 

Netværk med andre landsbypedeller, som sammen med frivillig arbejdskraft dækker ferier og sygdom. 

Landsbylauget eller lign. skal have kompetencen til at prioritere arbejdet. 

Økonomien findes i flere afdelinger i kommunen, hvor mange af opgaverne tidligere lå. Men kan også findes lokalt, ved at 
pedellen selv opsøger arbejde i lokalområdet, f.eks. snerydning for private, græsslåning o. lign. 

 

Venlig hilsen Anders Brandt. 
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