
   

GUIDE TIL MATCHMØDER I BARNETS VEN 
Denne guide indeholder retningslinjer, nyttige informationer og gode råd til brug for 

koordinerende frivill ige ved matchmøder hos familier i Barnets Ven.  

 

OM MATCHMØDER 
Matchmødet er første gang, rollemodellen og barnet møder hinanden. Det foregår som regel i fami-

liens hjem, og formålet er, at parterne kan få et første indtryk af hinanden og få afklaret eventuelle 

spørgsmål, inden matchet for alvor sættes i gang. Når du som koordinerende frivillig forestår et 

matchmøde, vil det også være dig, der fremadrettet er rollemodellens og familiens kontaktperson. 

Et matchmøde varer som regel en times tid. 

FØR MØDET 
Det er den tilknyttede konsulent på sekretariatet, der varetager den indledende kontakt til familien 

og rollemodellen og sørger for at fastlægge en dato for matchmødet. Herefter kontakter konsulen-

ten det medlem fra den koordinerende gruppe, som skal forestå mødet. Hvis det er dig, skal du altid 

huske følgende inden mødet: 

1. Du skal orientere dig om, hvem rollemodellen og barnet i den mail som den lokale konsulent 

har sendt dig med informationer på rollemodellen og barnet. 

 

2. Senest dagen før mødet skal du ringe til både rollemodellen og familien. Her kan du præsen-

tere dig som deres kommende kontaktperson, og sikre dig, at de er klar på mødet den følgen-

de dag. På denne måde undgår vi så vidt muligt forglemmelser og misforståelser. Det er også 

en rigtig god idé at bede rollemodellen om at overveje, hvornår de første 3 møder mellem 

ham/hende og barnet kan være, så vi kan understøtte matchets opstart. 

 

3. Sørg for at medbringe de rette dokumenter til mødet. Du kan finde dem på intranettet i den 

fælles mappe, under ”2. Medbringes til matchmøder”. Det drejer sig om:  

• Samtykkeerklæring 
o Underskrives af forældre, hvorefter du tager et billede af den, som sendes til 

den lokale konsulent. Hernæst makuleres dokumentet. 

• Fototilladelse: ”Tilladelse til brug af fotos af børn i Barnets Ven” 
o Underskrives af forældre (dog frivilligt), hvorefter du tager et billede af den, 

som sendes til lokale konsulent. Hernæst makuleres dokumentet. 

• Flyeren ”Lad os være venner” 
o Dine og rollemodellens kontaktoplysninger noteres og dokumentet gives til 

familien. Fx til ophæng på køleskabet. 

• Planetplakaten 
o Rollemodellen og barnet udfylder sammen planetplakaten til matchmødet 

for at få afklaret deres interesser. Barnet opbevarer den og rollemodel tager 
et billede af den. 



   
• Tak for matchmødet 

o Dine kontaktoplysninger noteres og dokumentet gives til rollemodellen 
umiddelbart efter matchmødet. 

• Fototilladelse: ”Fototilladelse mellem rollemodel og familie” 
o Udleveres til rollemodellen umiddelbart efter matchmødet. Hvis det er 

aktuelt for matchet, underskriver forælder og rollemodellen den, hvorefter 
rollemodellen opbevarer den. Sekretariatet skal ikke have den. 
 

UNDER MØDET 
Din fornemste opgave under selve matchmødet er at hjælpe rollemodellen og barnet til at få et 

positivt første møde. Typisk forløber et matchmøde sådan, at man først har en snak om løst og fast, 

hvor familien og rollemodellen kan spore sig lidt ind på hinanden. Derefter bør du opfordre til, at 

rollemodellen og barnet finder et sted at sidde for sig selv, hvor de sammen kan udfylde plakaten 

med deres interesser og passioner. Samtidig ordner du papirarbejdet med forældrene og informerer 

dem nærmere om projektet eller lytter bare til deres fortællinger, spørgsmål m.m. 

Stemningen på et matchmøde kan være meget forskellig. Nogle gange er børnene og forældrene 

meget åbne og snakkesalige, og samtalen forløber helt naturligt. Andre gange er parterne meget 

nervøse og stille, og her må du meget gerne hjælpe til med at sætte samtalen i gang og bløde stem-

ningen op. Nogle forældre står klar med kaffe og kage, mens andre har glemt, at I kommer.  

Derfor er det også svært at give en fast formel for, hvordan mødet skal forløbe. Men nedenstående 

er en liste over elementer, som det er vigtigt, at I når igennem – i den rækkefølge, I nu finder fornuf-

tig under mødet: 

1. Almen lære-hinanden-at-kende-snak: Det er vigtigt, at familien og rollemodellen har 

mulighed for at tale lidt sammen og danne sig et indledende indtryk af hinanden. 

Rollemodellen kan fortælle om sig selv, barnet kan fortælle om sit liv og sine interesser, og 

forældrene kan eventuelt fortælle lidt om familiens hverdag – eller hvad der nu lige falder 

for. Hvis samtalen ikke forløber naturligt, så sæt den endelig i gang. Spørg gerne ind til 

barnet: ”Så du er rigtig glad for fodbold?”, ”Hvad er dit yndlingsfag i skolen?” osv. Eller du 

kan fortælle noget sejt eller tillidsvækkende om den frivillige, hvis vedkommende ikke gør 

det selv. Fx: ”Søren har arbejdet med børn i flere år”, eller ”Søren træner et fodboldhold”. 

Hav fokus på at få barnet og den frivillige til at slappe af og folde sig lidt ud, og læg gerne 

vægt på deres eventuelle fælles interesser. 

 

2. Oprids af projektets rammer og besvarelse af eventuelle spørgsmål: Forklar kort de vigtig-

ste elementer i Barnets Ven (at rollemodellen og barnet mødes to gange om måneden i et 

år, at der er fokus på gode og sjove oplevelser samt introduktion til lokalområdets fritids-, 

kultur- og foreningstilbud, at der er 200 kr. til rådighed om måneden eksklusiv lokaltransport, 

og hvad du ellers finder relevant at nævne).  Familien og rollemodellen har typisk nogle 

spørgsmål til rammerne. Sørg for at de får mulighed for at stille disse spørgsmål og få dem 

besvaret. Påpeg gerne for forældrene, at rollemodellen er frivillig, og at det forventes, at 



   
rollemodellen og barnet som minimum er sammen to timer, hvorfor familien og barnet i 

udgangspunktet ikke kan forvente heldagsaktiviteter. 

 

3. Brug plakaten ”Hvilken planet er du på?”: Når den indledende lær-hinanden-at-kende-snak 

er overstået, opfodrer du barnet og rollemodellen til at sætte sig for sig selv, såfremt det 

giver mening, (evt. på barnets værelse) og udfylde plakaten med klistermærker eller blyant 

– de vælger hver deres farve. Plakaten er et rigtig godt værktøj til at facilitere en hyggelig 

samtale mellem barnet og rollemodellen og ikke mindst til at give den frivillige et indblik i 

barnets interesser. Derved kan rollemodellen fremadrettet foreslå aktiviteter med barnet, 

som han/hun ved, at barnet har interesse for. Når plakaten er udfyldt, får barnet plakaten, 

mens rollemodellen tager et billede af den udfyldte plakat med sin mobiltelefon, så han/hun 

altid kan vende tilbage til den. 

 

4. Papirarbejdet: Barnets mor eller far skal underskrive samtykkeerklæringen. De skal desuden 

tage stilling til, om de vil underskrive fototilladelsen – dette er ikke et krav. Endelig skal de 

have udleveret flyeren ”Lad os være Venner”, hvor rollemodellen påfører sine informationer 

på den første side og du dine kontaktoplysninger på bagsiden af dokumentet, så familien 

kan få fat på rollemodellen eller dig, såfremt de skulle have behov for det. 

 

5. Fremadrettet planlægning: Inden I tager afsked, er det vigtigt, at begge parter føler sig klar 

over, hvad der skal ske fremadrettet. Både familien og rollemodellen har 2 dage efter match-

mødet til at beslutte sig endeligt for, om de vil indgå i relationen. Såfremt matchmødet går 

godt, og der synes at væres stemning for det, er det en rigtig god idé, at du faciliterer, at 

barnet og rollemodellen får en aftale i stand – skulle den ene eller begge parter 2 dage efter 

matchmødet give udtryk for, at de ikke ønsker at starte matchet, aflyses denne aftale 

selvfølgelig bare. Du kan i denne forbindelse nævne at der er fribilletter til rådighed på 

sekretariatet til diverse aktiviteter, samt snakke med dem om mulige relevante aktiviteter, 

som de kan nyde sammen. Derved understøtter du opstart af det nye match. Denne snak 

om idéer og ønsker til aktiviteter vil også facilitere, at de er bedre rustet til at planlægge på 

egen hånd. Du kan også foreslå dem at aftale at ses på en fast ugedag hver 14. dag (fx hver 

anden mandag). Det kan lette koordineringsarbejdet på sigt. Sørg desuden for at facilitere 

en samtale om, hvordan rollemodellen og familien foretrækker at kommunikere 

fremadrettet – pr. telefon, sms, mail eller andet?  Det er væsentligt, at du pointerer for 

forældrene og rollemodellen, at det er vigtigt, at deres kommunikation hinanden imellem er 

god: at forældrene og rollemodellen hurtigst svarer på hinandens sms’er og opkald samt at 

forældre og rollemodel i god tid kontakter hinanden, hvis en aftale skal aflyses.  

Sørg for, at I alle får hinandens telefonnumre, gerne på et stykke separat papir eller indkodet 

på telefonen. Sig, at du ringer til familien og rollemodellen 2 dage senere og følger op. 



   
EFTER MØDET 
Når I forlader familiens hjem, kan det være en god ide at bruge fem minutter med rollemodellen og 

pejle dig ind på vedkommendes førstehåndsindtryk og mavefornemmelse. Sørg også gerne for at 

sikre dig, at vedkommende er blevet medlem af Facebook-gruppen for rollemodeller, og at 

han/hun ved, hvordan de får refunderet deres udgifter i projektet (send dem evt. 

udgiftsafregningsblanketten og guide dertil, når du kommer hjem eller henvis dem til intranettet). 

Endelig skal rollemodellen have udleveret blanketten ’Tak for matchmødet’ samt, hvor det fremgår, 

hvad rollemodellen skal gøre, og hvad vi gør i forhold til at sikre en god opstart af matchet, samt en 

fototilladelse mellem rollemodellen og barnet, som rollemodellen kan vælge at få udfyldt såfremt 

de vælger at blive et match og de føler det aktuelt. Disse dokumenter er til rollemodellens eget brug. 

Gør det klart for rollemodellen, at du som kontaktperson er til for at understøtte rollemodellens 

match med barnet bedst muligt. Derfor må rollemodellen aldrig tøve men i stedet hurtigst kontakte 

dig ved spørgsmål eller udfordringer. 

Når I har taget afsked, skal du huske følgende ting:  

1. To dage efter matchmødet ringer du til hhv. rollemodellen og familien og sikrer dig, at de 

fortsat er klar på matchet og at alt er, som det skal være. Snak altid med rollemodellen først. 

Herefter er det vigtigt, at du husker at give en tilbagemelding til din lokale konsulent på 

sekretariatet, som sørger for at indføre matchet i relevante kartoteker, samt at sende 

dokumenterne ”samtykkeerklæring” og ”tilladelse til brug af fotos af børn i Barnets Ven” (på 

tydeligt billede eller scan). 

2. To uger efter matchmødet skriver du en SMS til rollemodellen, hvor du spørger ind til, om 

han/hun har fået aftalt en dato for det første én-til-én møde med barnet. Såfremt I fik aftalt 

en dato for de første én-til-én møder mellem barnet og rollemodellen under matchmødet, 

spørger du ind til, om datoen for det første møde stadig gælder. Tilbyd din hjælp til at finde 

en dato for det første én-til-én møde, hvis det ikke er aftalt. 

3. En måned efter nummer 2 ovenfor og fremadrettet en gang om måneden skriver du en 

SMS til rollemodellen, hvor du kort spørger ind til, hvordan det går i matchet. Det er for at 

styrke relationen mellem dig og rollemodellen og for at forhindre, at matchet unødigt 

ophører. 

 
TILLYKKE! 

Du har nu hjulpet et match godt i gang. Husk løbende at følge op på, hvordan det går med matchet, 

ved at ringe til rollemodellen og familien minimum tre gange om året (i februar, juni og november), 

og i forlængelse heraf at notere status i ’Matchstatus’-dokumentet på googledrevet. Så kan vi alle 

følge med i, hvordan det går med børn og frivillige i projektet. 

Rigtig god fornøjelse! 😊 

 

 



   
Tjekliste: 

Før mødet: 
• Ring til rollemodellen og familien senest dagen i forvejen for at bekræfte mødet 
• Medbring de rette dokumenter 

Under mødet: 
• Præsentations-runde af barnet og rollemodellen 
• Opridsning af projektets rammer 
• Udfyldelse af Planetbogen (rollemodel og barn, eventuelt i et separat rum) 
• Udfyldelse af dokumenter med forælder 
• Udfyldelse af "Lad os være venner" 
• Aftale dag for (eventuelt) første møde 
• Påtale kommunikation og forventninger 
• Fortælle om 2 dages betænkningstid, hvorefter de kontaktes 

Efter mødet: 
• De-brief med rollemodel 
• Udlevere "Tak for matchmøde" + ”Fototilladelse mellem rollemodel og familie” 
• Kontakt rollemodel og forældre efter 2 dage (start med rollemodel) 
• Kontakt rollemodel 2 uger derefter, for at spørge ind til første møde eller aftale derom 


