
VENSKABSGRUPPER
ET FRITIDS- OG INTEGRATIONSTILBUD 

FOR BØRN MED FLYGTNINGEBAGGRUND



VENSKABSGRUPPER ET VÆRDIFULDT TILBUD
 
En evaluering foretaget af Socialt  Udviklingscenter 
 SUS i 2018 viser, at venskabsgrupperne har stor 
værdi for børnene. Rapporten konkluderer, at 
 venskabsgrupperne giver børnene:

• Et frirum til at være barn

• Meningsfulde fællesskaber

• Kendskab til dansk hverdagskultur

• En introduktion til børnenes lokalområde

• Et springbræt til dansk fritids- og foreningsliv



Lad os samarbejde om at etablere venskabsgrupper for 
børn med flygtningebaggrund i din kommune! 

Når familier med flygtningebaggrund får opholds
tilladelse og flytter til en ny kommune, så står børnene 
ikke bare overfor et nyt kapitel i deres liv, men også på 
tærsklen til at skulle indgå i nye fællesskaber i lokal
området. I Red Barnet Ungdoms venskabsgrupper får 
disse børn kendskab til deres lokalområde, et frirum 
til at være barn og et nyt fællesskab. Erfaringerne fra 
allerede etablerede venskabsgrupper viser, at denne 
indsats har positiv betydning for børnenes sociale udvikling, 
sprogkundskaber, integration og generelle trivsel. 

VENSKABSGRUPPER ER INKLUDERENDE 
 FÆLLESSKABER I ØJENHØJDE
Red Barnet Ungdoms venskabsgrupper er et frivilligt 
tilbud til børn med flygtningebaggrund og drives af 
unge frivillige. De frivillige henter børnene i deres hjem 
og arrangerer lege og aktiviteter for dem i lokalområdet. 
Grupperne mødes hver weekend i 3 timer og består 
af 810 børn og en fast gruppe frivillige. De frivillige 
er unge engagerede mennesker, der møder børnene 
i øjenhøjde med overskud og lyst til at være sammen 
med dem. Gennem sjove aktiviteter skaber venskabs
grupperne værdifulde relationer børnogbørn imellem 
og mellem børnene og de frivillige. Hovedformålet med 
venskabsgrupperne er at give børnene kendskab til 
deres lokalområde, et frirum til at være barn og et nyt 
netværk. Samtidig har grupperne en positiv betydning 
for børnenes integration og sociale udvikling.

RED BARNET UNGDOM – VENSKABSGRUPPER

— Barn i venskabsgruppe

 “Det bedste ved at være med i 
venskabsgruppen er, at man  
får lov til at lege”
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VENSKABSGRUPPER  
Et frirum for børn med flygtningebaggrund, et springbræt til 
 foreningslivet og en god introduktion til lokalsamfundet



BØRN OG FAMILIER 

• Børnene har flygtningebaggrund og 
kommer fra familier, der for nyligt 
har fået opholdstilladelse og bolig i 
jeres kommune

• Børnene inddeles i aldersgrupper 
der typisk er: 4-6 år, 6-12 år og 13-15 
år, men den specifikke målgruppe 
aftales med kommunen på 
baggrund af jeres behov

• Børnenes deltagelse er gratis for 
familierne

• Erfaringerne viser, at 
venskabsgrupperne også har 
stor værdi for familierne, der via 
børnene i grupperne lærer om 
lokalområdet
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KENDSKAB TIL LOKALOMRÅDET  
OG DANSK HVERDAGSKULTUR
I venskabsgruppen besøger børnene lokale fritids og 
kulturtilbud. Herigennem får de både gode oplevelser 
og kendskab til legepladser, biblioteker, fodboldbaner og 
andre tilbud i lokalområdet, som de også har mulighed 
for at benytte udenfor gruppens rammer. I grupperne 
stifter børnene også bekendtskab med årets gang, 
når de sammen med de frivillige fejrer højtider og 
traditioner som eksempelvis jul, fastelavn og Skt. Hans. 
Herigennem får børnene en fælles referenceramme 
med jævnaldrende børn i skolen, hvilket kan hjælpe 
dem til at danne venskaber udenfor grupperne.  For 
mange børn er aktiviteterne og samværet med de 
frivillige samtidig en genvej til at forstå de mange usagte 
normer og regler, der er særlige for den danske kultur, 
og som de har brug for at kende i samværet med både 
børn og voksne i lokalområdet.

RED BARNET UNGDOM – VENSKABSGRUPPER

 “Vi oplever, at det giver både børn og forældre et pusterum og skaber masser  
af glæde, som smitter af på hele familiens trivsel. Og ikke mindst skaber det 
venskaber, hvor man kan grine og lege på tværs af kulturer og alder.” 
 
— Familievejleder, Frederiksberg kommune



 “Jeg kender selv vejen til 
Lindevangsparken og vil gerne 
vise det til min familie.”

— Barn fra venskabsgruppe
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• Projektet bygger på en ung-til-
yngre-tilgang, hvorfor alle frivillige 
er mellem 15 og 30 år. 

• Alle frivillige modtager  kompetence - 
udvikling og vejledning fra 
sekre tariatet – herunder en 
introduktion til pædagogiske 
værktøjer til samvær med børn med 
flygtningebaggrund.

• Alle frivillige skal fremvise en 
ren børneattest og får løbende 
kompetenceudvikling og sparring. 

HVEM ER DE FRIVILLIGE?

ET SPRINGBRÆT TIL FORENINGSLIVET
Mange kommuner har som mål, at inkludere børn med 
flygtningebaggrund i det lokale fritids og foreningsliv, 
men det er ofte en særdeles svær opgave. I venskabs
gruppernes trygge rammer, tager børnene de første 
skridt mod det etablerede danske foreningsliv. 

Gennem gruppernes aktiviteter lærer børnene at være 
en del af fritidsaktiviteter med andre børn. Dertil kan 
venskabsgrupperne også besøge lokale fritidstilbud for 
at inspirere børnene til deltagelse.  

Venskabsgrupperne er tilpasset det faktum, at alle 
 børnene er nye i kommunen og mange også er  begyndere, 
hvad dansk foreningskultur angår. I venskabsgrupperne 
er det derfor nemt at deltage. De frivillige henter børn
ene i deres eget hjem og følger dem til aktiviteterne, 
støtter dem i deres deltagelse, og følger dem retur igen. 
Derfor kan alle børn være med uanset deres kendskab 
til lokalområdet og familiernes ressourcer.

RED BARNET UNGDOM – VENSKABSGRUPPER

 “Jeg har en familie, der ikke var klar til at gå til en sport, men de var klar 
til, at der kom nogle og hentede dem, og nu går de også til fodbold. Det har 
været en øvelse for dem at gå ud af døren og være hjemmefra.”
 
— Kommunal familiekonsulent



Opgave Kommunen Red Barnet Ungdom 

Indledende samarbejdsmøde X X

Rekruttering af frivillige X

Uddannelse af frivillig X

Henvisning af egnede børn X

Understøttelse af frivilliggruppen  
i indledende kontakt med familierne

X

Generel understøttelse af frivilliggruppen X

Løbende samarbejde om kontakt til forældre og børn X X

FØRSTE SKRIDT PÅ VEJEN MOD AT SAMARBEJDE
Lad os samarbejde om at gøre en ekstra indsats for at give 
børn med flygtningebaggrund en god start i din kommune!
 
Ønsker I mere information eller at etablere  
én eller flere venskabsgrupper, så kontakt os  
på redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk  
eller tlf. 35 24 85 42.

HVEM GØR HVAD I SAMARBEJDET?
Red Barnet Ungdoms venskabsgrupper etableres i tæt 
samarbejde med din kommune. Det er kommunens 
opgave at henvise børn til grupperne eksempelvis via 
integrationsmedarbejdere og familiekonsulenter. Med din 
kommunes kendskab til børnene og deres familier, kan vi 
sammen sikre, at det er de børn, der vil have mest gavn af 
projektet, som får tilbudt en plads i en venskabsgruppe. 
Red Barnet Ungdom står for al driften af venskabs
grupperne, herunder rekruttering og uddannelse af 
frivillige samt generel understøttelse af frivilliggruppen.

mailto:redbarnetungdom@redbarnetungdom.dk


HVEM & HVAD ER
RED BARNET UNGDOM?

KONTAKTINFORMATIONER
RED BARNET UNGDOM
ROSENØRNS ALLÉ 12
DK–1634 KØBENHAVN V

WWW.REDBARNETUNGDOM.DK
TLF. 3524 8542

RED BARNET UNGDOM – HVEM & HVAD

Red Barnet Ungdom er en børnerettighedsorganisation, 
der arbejder for en børnevenlig verden, hvor børn og 
unge bliver taget alvorligt. 

Børn er deres egne. Dem er der ingen, der ejer. Derfor 
har børn rettigheder som alle andre mennesker. 

Børn er særligt sårbare pga. deres alder og styrke. 
Derfor kan de ikke nødvendigvis selv sikre, at deres 
rettigheder bliver overholdt. De har deres eget sæt ret 
tigheder, som er sikret i FN’s Børnekonvention fra 1989. 

Red Barnet Ungdom arbejder særligt for at sikre børns 
ret til uddannelse, fritid og at blive hørt. 


