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RED BARNET UNGDOM – VEJLEDNING

KÆRE SAMARBEJDSPARTNER EMMA

Red Barnet Ungdom vil med projektet Barnets Ven 
give udsatte og ressourcesvage børn kontinuerlig 
støtte, der gavner deres trivsel og sociale udvikling. 
Børn er forskellige, så mens nogle børn har stort 
udbytte af at blive en del af projektet, så har andre 
anderledes behov. Dette hæfte er en vejledning til 
at henvise de børn, der har størst gavn af at blive 
tilknyttet Barnets Ven. 

HVEM ER BARNET I BARNETS VEN?
Barnet i Barnets Ven er mellem 6 og 12 år. Barnet 
har et særligt behov for én-til-én kontakt med en 
person, som barnet kan se op til, snakke med og lave 
aktiviteter sammen med. Barnet kan være bosat i et 
„socialt udsat“ boligområde og mangle tilknytning til 
det lokale fritids-og foreningsliv. Barnet kan komme 
fra en familie med få ressourcer i hjemmet og et 
begrænset netværk. Det kan eksempelvis være et 
barn, som har et begrænset socialt netværk, er ud-
sat for mobning, får begrænset opmærksomhed i en 
stor søskendeflok eller et barn, som bor alene med 
en enkelt forældre og oplever økonomiske begræns-
ninger i sin hverdag.

De frivillige rollemodeller i Barnets Ven bliver nøje 
udvalgt og gennemgår et grundigt uddannelsesfor-
løb, som ruster dem til at varetage deres funktion 
som rollemodel. De frivillige rollemodeller har dog 
ikke nødvendigvis nogle særlige pædagogiske kom-
petencer. 

Det er derfor helt afgørende, at barnet i  
Barnets Ven er:
• I stand til at indgå en positiv én-til-én relati-

on med den frivillige rollemodel, hvor begge 
parter får noget godt ud af venskabet

• I stand stil at kommunikere på dansk

Derudover er det væsentligt, at barnets  
forældre er:
• I stand til at indgå i en positiv samarbejdsrela-

tion med den frivillige rollemodel 
• I stand til at gøre sig tilstrækkeligt forståelig 

på enten dansk eller engelsk til at indgå i dialog 
med rollemodellen

Børn fra samme søskendeflok kan godt deltage 
i Barnets Ven. Hvert barn skal dog have sin egen 
rollemodel. På de næste sider i denne pjece, kan du 
til inspiration læse om fire forskellige børn i Barnets 
Ven, som er fiktive eksempler på typiske børn i 
projektet til inspiration.

KENDER DU ET BARN, SOM VIL HAVE GAVN AF 
BARNETS VEN?
Som lokal samarbejdspartner kan du hjælpe et 
barn med at komme med i Barnets Ven. Først og 
fremmest skal du vurdere, om barnet er relevant for 
Barnets Ven – jævnført den ovenstående beskrivelse 
af barnet i Barnets Ven. Derefter skal du kontakte 
barnet og barnets forældre for at få afklaret, om 
de er interesseret i at deltage i Barnets Ven. Efter-
følgende skal du udfylde et kort ansøgningsskema. 
Dette kan du finde nederst på vores hjemmeside: 
www.barnetsven.dk. Du kan udfylde ansøgnings-
skemaet på vegne af barnet og barnets forældre 
med deres mundtlige samtykke, eller du kan udfylde 
ansøgningsskemaet sammen med barnet og barnets 
forældre. Når ansøgningsskemaet er udfyldt, skal 
det sendes i en elektronisk udgave til én af de 
nedenstående e-mailadresser, afhængigt af barnets 
bopæl:

København: bv.kbh@redbarnetungdom.dk 
Aarhus: barnetsven_aarhus@redbarnetungdom.dk
Aalborg: barnetsven_aalborg@redbarnetungdom.dk
Randers: barnetsven_randers@redbarnetungdom.dk
Horsens: barnetsven_horsens@redbarnetungdom.dk
Vejle: barnetsven_vejle@redbarnetungdom.dk
Esbjerg: barnetsven_esbjerg@redbarnetungdom.dk
Odense: bv.odense@redbarnetungdom.dk 
Vestegnen: bv.vestegnen@redbarnetungdom.dk 

Emma er 12 år og bor i en ejerlejlighed i Aalborg med sine forældre og 
to yngre tvillingebrødre.

Emmas forældre arbejder meget. Hendes mor er administrativ 
medarbejder i en IT virksomhed, og faren har egen håndværkervirk-
somhed. Hendes yngre tvillingebrødre er højlydte og deres interesser 
og humør fylder meget i hjemmet.

Emma har en god jævnaldrende veninde, som hun er sammen med 
i skolen. På vej hjem fra klub henter Emma tvillingerne i SFO, og hun 
bruger meget af sin tid efter skoletid på at sørge for tvillingernes 
behov. Hun er pligtopfyldende og klarer sig rigtig godt i skolen.

Familien elsker badminton. Emmas mor går til badminton flere 
gange om ugen og til kampe i weekenden. Hendes far er med i 
klubbens bestyrelse, og badmintonklubben er tit samtaleemne ved 
spisebordet derhjemme. Emmas brødre er også glade for at spille 
badminton og hygger sig tit med mor i klubben. Emma gider ikke 
badminton og går ikke til andre fritidsaktiviteter, men hun er meget 
kreativ og tegner meget. 

KONTAKT TIL BARNETS VEN
Emmas forældre har bemærket, at hun ikke leger så meget med 
andre, og at hun kunne nyde godt af at gå til en fritidsaktivitet, men 
de ved ikke, hvad de skal gøre for at få det til at ske.

Emmas klasselærer fortæller forældrene om Barnets Ven og 
sammen beslutter de sig for at sende en ansøgning til Red Barnet 
Ungdom.

Emmas forældre udfylder selv ansøgningen til Barnets Ven med 
inputs fra Emmas lærer. De bliver enige om at skrive, at det er 
nødvendigt for rollemodellen at vide, at Emma nyder at være kreativ. 
De skriver også, at Emmas forældre har travlt, og at Emma kunne 
have godt af at få et større socialt netværk, men at hun ikke er socialt 
isoleret.



Oliver er 8 år og bor i Gjellerupparken i Aarhus med sin mor og to 
søskende. Han er det mellemste barn med en lillesøster på 6 år og en 
storebror på 10 år.

Olivers storebror lider af angst og tvangstanker, hvilket han er i 
behandling for. Moren forsøger at få familien til at hænge sammen, 
men er meget presset og har ikke meget overskud. Hun er arbejdsløs 
og bruger det meste af tiden hjemme i huset med gardinerne rullet 
ned.

I skolen har Oliver det godt. Han bliver accepteret af de andre og har 
det fint, men han har aldrig venner med hjemme. Oliver er kvik, men 
han får ikke opmuntring eller hjælp med lektierne, så han har svært 
ved at følge ligeså godt med som de andre. Oliver går tit hjem direkte 
efter skole, hvor han tager sig af huslige ting og spiller computer 
alene.

KONTAKT TIL BARNETS VEN
Oliver bliver henvist til Barnets Ven gennem en lærer og en skole-
psykolog, som har hørt om tilbuddet og snakker med moren om 
det. Moren er imødekommende over for hjælpen, selvom hun er 
lidt utryg ved, at der kommer en anden voksen i hendes hjem. Hvis 
faren, som Oliver og hans søskende ikke ser længere, finder ud af 
det, er det dog muligt, at han vil gøre modstand mod, at Oliver for en 
voksen rollemodel.

Lærer og skolepsykolog vurderer, at Oliver har brug for en relation 
til en voksen, der ikke har forventninger til, hvad han skal præstere, 
som hans mor fx har til ham derhjemme og lærerne i skolen har til 
hans læring. Det er vigtig for Oliver at mærke, at en relation til voksne 
kan være én til én, og at både han og den voksne kan nyde samvær-
et. Han har brug for at kunne være fortrolig med nogen, som kan 
være nysgerrig og nærværende. 

Karim er 10 år og bor i København med sin mor og to ældre brødre på 
16 og 18 år.

Karims ene bror, har en kontaktperson gennem kommunen, og 
familien har i den forbindelse også tilknyttet en familiebehandler.

Karims mor arbejder meget og har svært ved at få pengene til at 
række. Familien har adressebeskyttelse, og der er ikke kontakt 
med faderen til børnene, hvilket moderen ikke taler om. Hun taler 
sparsomt dansk.

Karim har det ikke nemt med det faglige og har særligt sproglige 
udfordringer. Han kommer ofte i konflikt med de andre børn i skolen 
og føler sig tit uden for.

De to brødre og Karim har et tæt forhold til hinanden, men derud-
over, har Karim ikke nogen tætte relationer til jævnaldrende. Han 
elsker at spille fodbold, men der er ikke penge til at gå til fodbold i en 
klub, så han bruger det meste af sin tid derhjemme på computeren.

KONTAKT TIL BARNETS VEN
Familiens familiebehandler har over en periode lagt mærke til, at 
Karim tit er sammen med sine brødre og aldrig er sammen med 
jævnaldrende børn. Familien behandleren har god kontakt til Karims 
mod og taler med hende om at få tilknyttet en frivillig voksenven fra 
Barnets Ven til Karim.

Familiebehandleren vurderer, at Karim har brug for et pusterum fra 
familien, hvor han stille og roligt kan stifte bekendtskab med om-
sorgsfulde relationer til andre end familien. Han har brug for hånds-
rækning for at få nogle succesoplevelser både socialt, og i forhold til 
at tale dansk, så han kan opbygge noget selvtillid.

Rollemodellen skal være tillidsskabende og have gode pædagogiske 
evner. Evt. kunne det være en rollemodel, der deler Karims glæde 
ved fodbold. 

OLIVERKARIM



BARNETS VEN - HVAD ER 
DET?

 –
Projektet er en ung-til-yngre relation, 
hvor unge frivillige bliver matchet med 
et barn, der har brug for en stabil ven 
og en positiv rollemodel

Yasmin på 6 år bor i Odense med begge sine forældre og to søsken-
de.

Yasmins far er langturschauffør og er derfor sjældent hjemme, når 
Yasmin og hendes søskende har fri.

Yasmin er det mellemste barn og leger meget med sine søskende. De 
har penge nok til at familiens økonomi kan løbe rundt og til at Yas-
mins mor kan arbejde deltid med at gøre rent på en skole. Yasmins 
mor er indvandret til Danmark og taler sparsomt dansk. Familien har 
et spinkelt netværk i Odense, men Yasmin bliver ind i mellem hentet 
af farmor og farfar, som bor på Sjælland.

Yasmin er lige startet i skole og SFO og sidder tit og sysler alene med 
noget. Hun er ikke særlig sikker i det danske sprog og begrebsver-
denen og ved ofte ikke, hvad de andre børn og pædagogerne refere-
rer til. Hun er meget tilbageholdende i sociale sammenhænge, hvor 
hun gerne venter på at blive inviteret med, i stedet for at tage initiativ 
til selv at skabe relationer.

Hun er glad for at lege med dukker og for at sysle med perler og 
andre kreative ting med de voksne. Hendes yndlingsfilm er Frost, 
fordi Elsa er enormt sej.

KONTAKT TIL BARNETS VEN
En pædagog i Yasmins SFO taler med Yasmins mor om muligheden 
for en rollemodel fra Barnets Ven. Yasmins mor er enig med pæda-
gogen og tager imod tilbuddet.

Pædagogen vurderer, at Yasmin har brug for succesoplevelser med 
at invitere andre til at lege og andre sociale forhold. Hun mangler 
selvtillid og har brug for et selvtillids-boost. Yasmin er charmerende, 
men har brug for at føle sig mere hjemme i det danske sprog og be-
grebsverden for at kunne lege ordentligt med de andre børn. Da hun 
er dygtig til kreative ting, ville hun nyde godt af at blande det med 
andre succesoplevelser.

Rollemodellen må gerne være en kvinde.

Pædagogen udfylder ansøgningen til Barnets Ven, efter en samta-
le med Yasmins mor og noterer blandt andet, at Yasmin har store 
sproglige udfordringer og et forsigtigt gemyt, men også at Yasmin 
nyder at sysle med ting og lege med dukker.

YASMIN



RED BARNET UNGDOM – HVEM & HVAD

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 er en børnerettighedsorga-
nisation, 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 men-
nesker. 

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 
rettigheder, som er sikret i FN’s Børnekonvention 
fra 1989. 

Red Barnet Ungdom arbejder særligt for at sikre 
børns ret til uddannelse, fritid og deres interna-
tionale rettigheder. 

Vi er ca. 2.500 medlemmer og ca. 900 frivillige. 


