
 
          

FRIVILLIG-KONTRAKT 

I Barnets Ven har du som frivillig forpligtelse til at efterleve følgende retningslinjer for at sikre kvaliteten af 

venskabet mellem dig og barnet. Barnets Ven forventer, at: 

• du er en del af projektet og dermed venskabet i 1 år 

• du og barnet mødes og laver aktiviteter sammen mindst to gange om måneden 

• du overholder Red Barnet Ungdoms Samværspolitik 

• du deltager sammen med dit barn i fællesaktiviteter arrangeret af den lokale koordinerende gruppe 

i Barnets Ven 

• du deltager i minimum 1 supervisionssamtale årligt, som foregår i grupper, og hvor du har mulighed 

for at vidensdele og erfaringsudveksle med andre rollemodeller 

• du deltager i den næstkommende uddannelsesdag i Barnets Ven 

• du udfylder en børneattest inden første møde med barn/familie 

• du er medlem af Red Barnet Ungdom (150 kr. årligt) 

• du vedkender dig værdierne i FN’s konvention om børns rettigheder, som danner grundlag for Red 

Barnet Ungdoms arbejde 

• du deltager i evaluering af Barnets Ven, såfremt det anses for relevant 

• du tjekker og besvarer e-mails, sms’er og telefonopkald minimum en gang om ugen. 

• du meddeler din kontaktperson i den koordinerende gruppe og barnet omkring perioder med 

fravær i projektet, både i kortere og længere perioder, som fx 2 ugers ferie eller eksamensperioder 

• du giver i god tid din kontaktperson i den koordinerende gruppe og barnet besked, hvis du bliver 

forhindret i at deltage i møder eller fællesaktiviteter 

• du lever op til retningslinjerne for indgangs- og exit-strategi 

• du minimum én gang hver anden måned indsender en udfyldt udgiftsafregningsblanket samt 

kvitteringer (dankort-bon'er gælder ikke) for udgifter til aktiviteter i Barnets Ven til Red Barnet 

Ungdoms sekretariat via e-mail: udgifter@redbarnetungdom.dk  

• du giver tilladelse til, at Red Barnet Ungdom videregiver dine kontaktoplysninger til relevante 

samarbejdspartnere i Barnets Ven. 

Frivillig:    

Navn: 

 

  

  
Dato/underskrift:  

 


