
Vi ses to gange om måneden.
Det bliver fedt!

LA D OS  VÆRE VENNER

Jeg hedder:

Hej:

Jeg er superglad for, at vi skal være venner. Har du og 
din familie brug for at ændre eller aflyse en aftale, må 
I meget gerne ringe eller skrive i god tid på:



Hvad kan de lave sammen? 
Dit barn og dit barns ven kan for eksempel tage på eventyr i skoven, bage boller, 
gå i biffen eller tage en dukkert i svømmehallen. Mulighederne er mange, og det 
er dit barn og den frivillige, der sammen aftaler, hvad de har lyst til. 

Hvor ofte?  
Dit barn og dit barns ven mødes to gange om måneden i et år, på dage der 
passer jeres familie og barnets ven. Det er en god idé at aftale faste dage og 
tidspunkter med den dit barns ven, så I præcis ved, hvor de skal mødes.

Det er gratis! 
Red Barnet Ungdom har afsat 200 kroner om måneden til aktiviteter med dit 
barn, som barnets frivillige ven får udleveret. Dit barns ven og jeres familie 
skal ikke selv bruge penge på at være med i Barnets Ven. Red Barnet Ungdom 
betaler eventuelle transportomkostninger.

Navn: 

E-mail: 

Tlf: 

Tidspunkt:

Støder I på udfordringer eller spørgsmål, 
så kontakt jeres kontaktperson i Barnets Ven:

Hvis I ikke kan få fat i jeres kontaktperson, så ring til  
Red Barnet Ungdoms hovedkontor på 35 24 85 42  
mellem klokken 09.00 og 15.00, så hjælper de gerne. 

Barnets Ven er et projekt under Red Barnet Ungdom for børn, der har brug 
for lidt ekstra opmærksomhed og et afbræk fra hverdagen. Dit barn har 
fået en frivillig, ældre ven og rollemodel, der skal hjælpe med at give dit 
barn sjove og positive oplevelser. 

Vi er glade for, at dit barn 
skal være med i Barnets Ven. 


