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GUIDE TIL INFORMATIONSMØDER I BARNETS VEN 
Denne guide er udviklet til at hjælpe koordinerende grupper med afholdelse af informationsmøder for nye 
rollemodeller og sikre, at vi gør det på nogenlunde samme måde i alle Barnets Ven projekter. God fornøjelse! 
 
Tjekliste: 
 
 

  

Medbringes til mødet:  
Udleveres til hver rollemodel:  

• Frivillighåndbogen (Kan evt. hentes på sekretariatet) 
• Ny i RBU (Kan evt. hentes på sekretariatet) 
• Kontrakt – Frivillige rollemodeller 
• Evt. et print af KG-gruppens årshjul med datoer for arrangementer 
• Evt. blok og kuglepen til noter (kan hentes på sekretariatet) 

Medbringes til brug under mødet: 
• Frivilliges ansøgninger (Tilsendes af kontaktperson fra sekretariatet. Du læser dem grundigt igennem forinden 

mødet - gerne med skelen til samtalespørgsmålene sidst i denne guide og andre ‘mangler’, du ønsker at få 
besvaret) 

• Illustration til infomøder 
 
Medbring gerne din computer så frivillige, der ikke har udfyldt børneattesten og medlemskab, kan gøre det: 
https://redbarnetungdom.dk/red-barnet-ungdoms-persondatapolitik/boerneattest/  
https://redbarnetungdom.dk/bliv-medlem/   
 
Køb gerne lidt snacks, som rollemodellerne kan nyde undervejs (Refunderes via udgiftsafregningen) 
 

Efter mødet:  
1. Der sendes en e-mail til kontaktpersonen på sekretariatet med:  

- Billeder af frivilligkontrakterne 
- Rollemodellernes eventuelle ekstra præferencer m.m. jævnfør samtalespørgsmålene 

2. Grundet personfølsomt data makuleres/iturives frivilligkontrakter og ansøgningsskemaer, og mails 
slettes. 
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>> Velkomst << 
● Byd rollemodellerne velkommen og præsenter din rolle i Barnets Ven 
● Udlever følgende dokumenter: 

o Frivillighåndbogen - I har fået tilsendt denne på forhånd i en velkomstmail, som I bør læse, 
hvis I ikke allerede har gjort det. Desuden kan den bruges som opslagsværk i matchforløbet. 
I kan evt. skrive ekstra noter til emnerne i frivillighåndbogen undervejs i mødet. 

o E-læring – I har fået tilsendt et link til e-læring, som vi håber, I har haft mulighed for at 
gennemgå. 

o Ny i RBU - På side 21 finder I samværspolitikken. Det er vigtigt, at I læser den grundigt. 
o Kontrakt – Frivillige rollemodeller - Denne udfyldes til slut, hvis I fortsat ønsker at blive 

rollemodeller 
● Informationsmødet vil være en uddybning af den tilsendte frivillighåndbog, hvor I endelig må afbryde og 

stille spørgsmål undervejs. Til slut vil jeg kort tale med jer enkeltvis. 

 
>> Præsentation af RBU og Barnets Ven << 
Barnets Ven er et projekt under Red Barnet Ungdom 
 
Overordnet præsentation af RBU 
● Red Barnet Ungdom ”RBU” er en selvstændig ungdomsorganisation, der arbejder med udgangspunkt i 

FN’s Børnekonvention om barnets rettigheder. Barnets Ven fokuserer på “Barnets ret til fritid”. 
● Som frivillig I RBU bliver du en del af en større organisation. Barnets Ven er i byer i hele landet. Desuden 

tilbyder Red Barnet Ungdom andre projekter som Læringscaféer og aktiviteter på asylcentre. 
● RBU har lokalforeninger i de forskellige indsatsbyer og en samlet bestyrelse til at støtte alle frivilliges 

arbejde. Alle aktive frivillige skal være medlem af RBU. Som medlem har du mulighed for at engagere dig 
i din lokalforening og stemmeret til Landsmødet. 

● Den daglige drift af RBU varetages af sekretariaterne i København og Aarhus. 
 
Barnets Ven 
● Barnets Ven er et rollemodelsprojekt, hvor I får mulighed for at indgå i en én-til-én relation med et barn. 
● Børnene er mellem 6 og 12 år. Børnene er meget forskellige, men fælles for dem alle er, at de er i en udsat 

eller sårbar position - enten som følge af:  
Udenforstående faktorer (mangler den ene forælder; familie med få ressourcer i form af tid og økonomi; 
søskende der kræver særlig opmærksomhed fra forældre)  
Personlige faktorer (lavt selvværd; kommer sjældent hjemmefra; uden for foreningsliv; overvægt). 
Grundet omstændighederne har børnene brug for støtte i form af en god rollemodel. 

● Børn i Barnets Ven er henvist af kommunale samarbejdspartnere (familiebehandlere, socialrådgivere 
m.fl.), som har vurderet, at børnene vil have gavn af en rollemodel, og at de er inden for Barnets Vens 
målgruppe. 

● For at skabe en tryg relation mellem jer og barnet, forventer vi, at I mødes med barnet 2 gange af 
minimum 2 timer om måneden i 1 år. Typisk ses I uden for barnets hjem, hvor I sammen udforsker byens 
forenings-, fritids- og kulturliv. 

o Det er derfor vigtigt, at I ved med jer selv, at I har tid til det. En del børn bor uden for centrum, 
hvorfor I også må være indstillet på, at der vil være transporttid til og fra barnet.  
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o Der kan komme ferie og eksamen i vejen for at ses med barnet hver 14. dag. I så 
fald er det vigtigt, at I kommunikerer jeres fravær til barnet og forældrene og aftaler en dato for 
næste samvær.  

● Det er selvfølgelig muligt at fortsætte matchet efter det første år, hvis både I og barnet ønsker det. 
Sekretariatet vil kontakte jer herom. 

● Barnets Ven er i hver by organiseret med en koordinerende frivilliggruppe, som jeg er en del af. Vi har den 
primære kontakt til jer og børnenes forældre. Desuden er hver by tildelt en praktikant eller 
juniorkonsulent fra sekretariatet, som I havde den første kontakt til, og som finder et matchbarn til jer. På 
sekretariatet sidder også den overordnede programleder for Barnets Ven. 

 
Et forløb I Barnets Ven kan illustreres med:  

 Først en opstartsfase            dernæst en aktivitetsfase             og sidst en afsluttende fase  

Resten af informationsmødet vil tage udgangspunkt i disse faser. 

 

>> Opstartsfasen << 
Vi begynder med opstartsfasen, hvor I møder barnet, forældrene og jeres kontaktperson. 
 
Matchmøde 
● Når sekretariatet har fundet et barn, som muligvis matcher jer, bliver I ringet op og præsenteret for barnet. 

Hvis I er klar på at møde barnet, så planlægges et matchmøde, hvor I og en kontaktperson fra den 
koordinerende gruppe i Barnets Ven tager på besøg i barnets hjem. Mødet foregår stille og rolig og tager 
ca. 45 minutter. 

● Efter matchmødet har både du og barnet et par dage til at tænke over, hvorvidt I ønsker at være et match. 
Kontaktpersonen ringer og hører jer ad. Siger I begge ja, er I et match. 

 
Forventningsafstemning 
● Til matchmødet er det en god ide at få udtalt, hvordan I påtænker samværet med barnet. I kan tænke 

over, om I foretrækker at ses i et par timer hverdagseftermiddage eller hellere heldagsaktiviteter i 
weekenden? 

● Til matchmødet er det vigtigt, at I forventningsafstemmer med forældrene, hvordan kommunikationen 
om aftaler for samvær med barnet skal foregå. De fleste familier har mange ting at huske på, og nogle er 
ressourcesvage. Derfor må I være indstillet på at være tålmodige og samtidig primus motor på at få 
matchet i gang. 
Det er en god idé at aftale en fast dag, hvor I ses med barnet. Alternativt kan I lave en mundtlig aftale fra 
gang til gang, hvor I sikrer jer, at forældrene får skrevet aftalen i kalenderen. Desuden er det altid en god 
idé at påminde forældrene om aftalen dagen inden, I skal ses med barnet. 

● Det er væsentligt at understrege, at I er til for at agere en positiv rollemodel og give barnet gode oplevelser 
i sin fritid! Dermed er I ikke til for at løse eventuelle problemer, der kan være for barnet og familien. Vær 
derfor klar over jeres grænser og giv udtryk for dem, hvis familien eller barnet beder jer om at gøre ting, 
som I ikke føler jer godt tilpas med, og som overskrider forventningerne til jer som rollemodel i Barnets 
Ven (f.eks. lave lektier med barnet; håndtere sager med kommunen; være sammen med barnets 
søskende).  
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● Har I brug for gode råd ift. kommunikation med familien om aftaler eller i tvivl om, hvordan 
I skal kommunikere jeres grænser til barnet og familien skal I altid tage kontakt til jeres tildelte 
kontaktperson, som er til rådighed for at understøtte jer. 

 
Samværspolitik 
Alle frivillige i RBU skal overholde vores Samværspolitik. Det er derfor vigtigt, at I læser samværspolitikken 
grundigt igennem. I finder den bagerst i pjecen: “Ny i RBU” (Vis dem gerne hvor). Jeg vil skitsere 
hovedpointerne for jer: 
● Kommunikation med barnet 

o I er voksne, ved mere og har større livsindsigt end barnet. Dette bør I tænke over, så børnene ikke 
bliver “talt hen over hovedet”. Vær derfor opmærksom på at møde dem i øjenhøjde og øv dig i at 
være inkluderende og anerkendende i kommunikationen med barnet og husk på, at verbale 
udtryk og ironi kan tolkes vidt forskelligt af børn og voksne. 

● Nærhed og distance 
o En god tommelfingerregel er at afvente barnets adfærd eller initiativ, før man selv tager initiativ 

til fx at give barnet et kram eller stille personlige og følsomme spørgsmål m.m. Det kan forhindre 
misforståelser og overtrædelse af hinandens grænser. 

o Omvendt er det lige så vigtigt, at I siger fra, hvis barnet overskrider jeres personlige grænser! Det 
bidrager også til at udvikle barnets sociale kompetencer, da det lærer, at der er grænser for, 
hvordan det kan opføre sig i sociale sammenhænge. 

● Overhold “færdselsregler” på sociale medier og fototilladelse 
o Alderskrav for brug af sociale medier: fx 13 år på Facebook 
o I får udleveret en fototilladelse på matchmødet. Hvis det bliver aktuelt for jer at tage billeder af 

barnet, er det jeres ansvar at få barnets forældre til at underskrive fototilladelsen. Herefter må I 
opbevare billeder af barnet på jeres mobil og dele dem på sociale medier. 

● Selvpålagt tavshedspligt 
o I Red Barnet Ungdom arbejder vi ud fra en selvpålagt tavshedspligt. Det betyder, at I ikke må 

videregive private eller personlige oplysninger om børnene, de unge eller deres familier til 
uvedkommende. 

o Børnenes tillid og åbenhed må ikke misbruges, men skal mødes med respekt og loyalitet. 
● Underretningspligt 

o Som voksne har I underretningspligt. Det betyder, at hvis I får mistanke om, at et barn er udsat 
for vold, overgreb eller vanrøgt, har I pligt til at reagere ved at kontakte en sekretariatsansat 
konsulent. 

 

>> Aktivitetsfasen << 
Aktivitetsfasen begynder, når I har sagt ja til et match og herefter opbygger jeres venskab gennem aktiviteter 
og samvær. 
 
Udgifter 
Alle rollemodeller i Barnets Ven har 200 kr. om måneden til aktiviteter med barnet – der kan spares op over 2 
måneder, så der er 400 kr. til en større aktivitet. Det vil sige, at de 200 kr. skal bruges på konkrete aktiviteter 
med barnet (det kan være indkøb af mad, drikke, indgangsbillet til aktiviteter, leje af skøjter osv.). Herudover 
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kan I få refunderet udgifter til lokaltransport hjem til barnet og med barnet til aktiviteter. 
  
Det er ikke mange penge, men i Barnets Ven vægter vi det højt at vise børnene, at det også kan være sjovt at 
lave gratisaktiviteter (som en tur i skoven, lege på legeplads, spille et spil mm.). På den måde introduceres 
børnene også til gratisaktiviteter i lokalområdet, som det kan anvende på egen hånd. 

Red Barnet Ungdom har en ’Udgiftsafregningsblanket’, som findes på intranettet og tilsendes via mail. 
Blanketten udfylder I og sender til Red Barnet Ungdoms e-mail: udgifter@redbarnetungdom.dk 

Udgifter skal altid kunne dokumenteres i form at gyldige kvitteringer, dvs. hvorpå det fremgår, hvad der er 
blevet købt, i hvilket antal og til hvilken pris.  (Husk, at dankort-bonner ikke er gyldige som kvitteringer, da de 
ikke overholder førnævnte kriterier). 

 
Kommunikation med jeres kontaktperson 
I vil som rollemodeller få udpeget en kontaktperson fra den koordinerende gruppe (typisk den som er med på 
jeres matchmøde), som I ofte vil være i dialog med. 
● Når jeres match er igangsat, vil kontaktpersonen sende jer en månedlig sms, for kort at høre, hvordan det 

går i dit match. Det er ikke meningen, at I skal skrive et langt svar tilbage til kontaktpersonen, men kort 
informere om, hvordan det går. I bedes besvare denne sms hurtigst muligt så kontaktpersonen har de 
bedste forudsætninger for at hjælpe jer, hvis der skulle være udfordringer i jeres match.   
Vi synes, det er sejt, at I har lyst til at være frivillige, og derfor ønsker vi at understøtte jer på bedste vis - 
vær derfor gerne ærlige om, hvordan det går. Både hvis der er nogle frustrationer i forhold til barnet og 
familien, eller hvis der er nogle omstændigheder hos jer, der gør, at I er begyndt at miste tålmodigheden 
og motivationen for at ses med barnet. 

● Jeres kontaktperson vil desuden ringe jer op tre gange årligt og foretage et mere uddybende statusopkald, 
der laves som evaluering af Barnets Ven. Her vil du også blive informeret om datoer for kommende 
arrangementer.  

● I Barnets Ven kommunikerer vi med hinanden via e-mail, Facebook og mobilen (opkald + sms’er). Det 
forventes, af alle frivillige svarer på beskeder inden for 1 uge. 

● Ligesom kommunikationen mellem jer og barnets familie skal være hensigtsmæssig, gælder det også, at 
kontakten mellem jer og kontaktpersonen skal fungere bedst muligt. Ringer jeres kontaktperson på et 
dårligt tidspunkt, er det meget behjælpeligt, at I hurtigst svarer tilbage med et mere passende tidspunkt, 
hvor kontaktpersonen kan ringe.   
Oplever I, at I ikke hører fra jeres kontaktperson, skal I kontakte sekretariatet.  

 
Den koordinerende gruppe “KG-gruppen” 
● Kontaktpersonerne i jeres by er alle frivillige og organiseret i en koordinerende gruppe. Der er løbende 

udskiftning i gruppen, hvorfor det skal nævnes, at I sandsynligvis vil opleve, at I på et tidspunkt tildeles en 
ny kontaktperson. 

● Ud over kontakten til jer og børnenes familier står den koordinerende gruppe for at arrangere 
fællesarrangementer og supervision.  
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Fællesarrangementer 
Den koordinerende gruppe afholder årligt to sjove og hyggelige fællesarrangementer for alle børn og 
rollemodeller, der er tilknyttet Barnets Ven i din by. Det kunne f.eks. være en jule- eller sommerfest, udflugt i 
skoven eller en tur i forlystelsespark. 
 
Supervision 
Som rollemodel i Barnets Ven forpligter I jer på at deltage i minimum én årlig supervisionssamtale. 
Supervisionssamtalerne foregår i grupper med andre rollemodeller og er et tilbud ved en kanondygtig ekstern 
psykolog. Her har I mulighed for at udtrykke og dele udfordringer, erfaringer og succeshistorier i dit match - 
og få mulighed for at sparre med andre rollemodeller. 
 
Uddannelsesdag 
Uddannelsesdagene afholdes to gange årligt: I foråret og efteråret 

Uddannelsesdagene foregår i København for rollemodeller på Sjælland og Fyn og i Aarhus for rollemodeller i 
Jylland. 

Det er obligatorisk for alle nye rollemodeller i Barnets Ven at deltage i den næstkommende uddannelsesdag 
(NB! Giv dem dato herfor, så de kan sætte kryds). Uddannelsesdagen har til formål at ruste og udvikle jer som 
rollemodeller, så I og barnet får mest muligt ud af jeres samvær. I vil bla. få idéer og redskaber til, hvordan I 
arbejder med relationen til barnet, så I kan gøre jeres samvær endnu mere givende. 
 
Facebookgruppe 
● (NB! Fortæl hvordan det fungerer i din by) Så snart I er tildelt et matchbarn, får I adgang til 

Facebookgruppen for Barnets Ven i jeres by. Her oprettes begivenheder for alle arrangementer, hvortil I 
blot trykker deltager. Vær gerne opmærksom på at tilmeldingen er bindende, hvorfor I skal sige fra i god 
tid, hvis I bliver forhindret. 

● Under Facebookgruppens filer er der inspiration til aktiviteter i jeres by. Det er også her, I kan finde 
aktiviteter, hvor Barnets Ven har en rabataftale. 

● I Facebook-gruppen er I meget velkommen til at dele relevante arrangementer og aktiviteter, som I har 
kendskab til, så andre match også kan få glæde af dem. 

 

>> Afsluttende fase << 
Der kan være forskellige årsager til, at et venskab i Barnets Ven ophører. Det kan f.eks. være på grund af, at 
matchet har varet i det forventede 1 år, barnet ikke længere synes at have et behov, at matchet ikke fungerer, 
at I skal flytte eller får nyt arbejde. 
 
Exit-strategien 
Når du en dag stopper i Barnets Ven, må det ikke ske fra den ene dag til den anden, da det er vigtigt, at barnet 
i mindst muligt omfang oplever svigt. Derfor har vi i Barnets Ven en exit-strategi, der skal sikre, at matchet 
ophører på en god måde: 

1. Kontaktperson og familie informeres i god tid! - Det er helt vildt vigtigt, at du forbereder både din 
kontaktperson men ikke mindst også barnets og dets familie på, hvornår du stopper. 
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2. Barnet/familien besøges en sidste gang. – Når du har besluttet dig for at stoppe, er 
det vigtigt, at familien og barnet har mulighed for at tage afsked med dig, og I kan afklare 
fremadrettede detaljer; f.eks. om I stadig skal have en form for kontakt. Kontaktpersonen kan deltage 
på dette sidste møde for at støtte dig og familien. 

 

>> Til slut << 
Til slut vil jeg høre, om I har nogle spørgsmål?  
● Vigtigst er det, at I husker på, at hvis I får nogle spørgsmål, skal I hellere kontakte jeres kontaktperson eller 

sekretariatet en gang for meget end for lidt. De er til for at understøtte jer bedst muligt! 
 
Mens jeg kort taler med jer enkeltvis, bedes I gennemlæse og underskrive frivilligkontrakten.  
Frivilligkontrakten opsummerer vores forventninger til nye rollemodeller i Barnets Ven, og det er vigtigt, at I 
afklarer med jer selv, om I kan indfri disse krav. 
Desuden kan I læse samværspolitikken, og hvis I har tid, kan I kigge på Illustration til infomøder, som er en 
oversigt over Barnets Ven.  
 

 
>> Individuel samtale << 
Tak for dit ansøgningsskema. Jeg skal først høre om du: 
● har indsendt børneattest? 
● er blevet medlem af RBU? 
(NB! De har fået link til børneattest og medlemskab i velkomstmail) 
 
Vi vil gerne etablere gode og holdbare match, som varer i 1 år, og det er en stor hjælp for os, hvis du er helt klar 
på dine ønsker til et match/barn.  
(forslag til spørgsmål - afvejes ud fra det enkelte ansøgningsskema) 
● Har du præferencer ift.  

o Køn, alder? 
o Indadvendt/udadvendt barn? Høj/lavt energiniveau? 
o Hvordan vil du have det med, at barnet f.eks. har særlige udfordringer (mild diagnose, 

koncentrationsbesvær)? 
o (NB! By-specifik) Afstand til barnet: Hvor meget tid har du mulighed for at bruge på transport? 

Har du bil?  
o Er dit studie/arbejde fjernt fra din bopæl? I givet fald hvor? 

● Har du forestående ferie eller rejse, som der skal tages højde for i matchprocessen? 
● Det er vigtigt, at du som rollemodel er klar og tydelig i forhold til dine grænser i samværet med barnet. Er 

det noget, du har overvejet? 
● Har du andre forventninger eller spørgsmål? 
 
 
NB!  
● Vær sikker på at den frivillige har den nødvendige tid. 
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● Du har mandat til at afvise en mulig rollemodel under et informationsmøde, hvis du 
konkluderer, at vedkommende ikke kan indfri kravene i frivilligkontrakten for deltagelse i Barnets Ven. Du 
kan enten selv afvise vedkommende eller informere den lokale konsulent, som efterfølgende vil give 
vedkommende besked. 


