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ARBEJDSFORDELINGEN ML. FRIVILLIGE OG ANSATTE PÅ BARNETS VEN 
16.05.2019 

MATCHPROCESSEN: 

Følgende arbejdsdelingen vedr. matchprocessen gælder mellem de koordinerende grupper og ansatte på Barnets Ven: 

ANSATTE PÅ BARNETS VEN: 

Ansøgningsskemaer: 

• Alle ansøgningsskemaer fra samarbejdspartnere sendes til den lokale konsulent. 
Konsulenten takker pr. e-mail samarbejdspartner for ansøgningsskemaet og 
takker telefonisk familien for skemaet – hvis barnet hurtigt kan matches med en 
rollemodel, er det ikke nødvendigt at ringe og takke familien. Endelig sørger 
konsulenten for at informere samarbejdspartner, når et matchmøde er aftalt. 

• Den lokale konsulent sender rollemodellens og barnets ansøgningsskema til 
kontaktpersonen i den koordinerende gruppe via e-mail, såfremt kontaktpersonen 
ønsker at modtage dem før et matchmøde. Det er konsulentens opgave at ind-
skærpe over for kontaktpersonen, at det er fortrolige oplysninger, og at ansøg-
ningsskemaerne SKAL slettes, når matchet enten be- eller afkræftes tre dage 
efter matchmødet. 

Nye frivillige: 

• Alle potentielle nye rollemodeller og organisatoriske frivillige henvender sig først 
til den lokale konsulent, som sikrer sig, at potentielle nye rollemodeller introduce-
res passende til projektet: Modtager ”Frivillighåndbogen” + Ansøgningsskemaet’ 
og forstår vilkårene for deltagelse i projektet; nemlig mødes med barnet min. hver 
14. dag i 1 år.  

• Potentielle nye frivillige til de koordinerende grupper sender en kort motiveret 
ansøgning samt et CV til den lokale konsulent, som efterfølgende sender 
ansøgningen og CV’et videre til de koordinerende grupper. De koordinerende 
grupper afholder samtaler og introducerer de nye frivillige til nærværende 
dokument (’Arbejdsfordeling ml. Frivillige og Ansatte’) – de nye frivillige til de 
koordinerende grupper skal læse dette dokument inden samtalen med den 
koordinerende gruppe. 

DE KOORDINERENDE GRUPPER: 

Matchmøder i Børnenes hjem: 

• Frivillige i de koordinerende grupper afholder matchmøder i børnenes hjem og 
agerer kontaktperson for de match, som vedkommende har faciliteret matchmø-
der for. Senest dagen inden et matchmøde ringer kontaktpersonen i den koordi-
nerende gruppe til rollemodellen og aftaler, hvor og hvornår de kan mødes før 
matchmødet. Kontaktpersonen ringer også til familien og præsenterer sig selv og 
fortæller, at det er han/hun fra den koordinerende gruppe, der vil besøge familien 
sammen med rollemodellen. 

• Såfremt kontaktpersonen ønsker informationer om rollemodellen og barnet kan 
vedkommende bede den lokale konsulent om at få tilsendt deres ansøgningsske-
maer via e-mail inden matchmødet. Pga. skærpet regler om beskyttelse af per-
sondata er det imidlertid enormt vigtigt, at kontaktpersonen sletter ansøgnings-
skemaerne i sin indboks 2 dage efter matchbesøget (= når matchet enten er be- 
eller afkræftet). 

• ’Guide til matchmøder i Barnets Ven’ er udarbejdet til at understøtte kontakt-
personens deltagelse i matchmøder i barnets hjem. Se intranettet! 

• Efter matchmødet udleveres dokumentet ’Tak for matchmødet’ og ’Fototilladelse 
mellem rollemodel og familie’ til rollemodellen af kontaktpersonen. Se intranettet! 

• Familien og rollemodellen har 2 dage efter matchmødet til at overveje, om de har 
lyst til at starte matchet. Kontaktpersonen i den koordinerende gruppe ringer der-
for til rollemodellen og familien TO DAGE efter matchmødet for at få deres 
samtykke til at starte matchet – kontakt altid rollemodel først. Uanset 
tilbagemeldingen fra familien og rollemodellen giver kontaktpersonen besked til 
den lokale konsulent umiddelbart efter kontaktpersonens opfølgning til 
rollemodellen og familien. 

• For at sikre en god opstart af nye match ringer eller skriver kontaktpersonen en 
sms til rollemodellen 1 uge efter matchet er blevet bekræftet for at høre, om 
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Informationsmøder for nye rollemodeller: 

• Den lokale konsulent inviterer potentielle nye rollemodeller til informationsmøder 
i deres indledende dialog med dem. Informationsmøderne afholdes løbende og 
efter behov, men det kan være en rigtig god ide at have en fast aftale med 
KG’erne om, hvornår de skal afholdes. Konsulenten oplyser i god tid den 
koordinerende gruppe om, hvem og hvor mange der deltager til det næst-
kommende informationsmøde. 

• Såfremt der er flaskehalse i projektet, kan konsulenten selv forestå informations-
møder for nye rollemodeller 

• Konsulenten undersøger i samråd med den koordinerende gruppe, om det er 
muligt at booke et fast mødelokale til gruppen i lokalområdet, hvor der kan afhol-
des informationsmøder. 

• Det er den lokale konsulents opgave at give en mulig ny rollemodel besked om, 
at vedkommende ikke er relevant til Barnets Ven, hvis den koordinerende gruppe 
har truffet denne afgørelse og har oplyst konsulenten derom, og gruppen ikke selv 
har givet vedkommende besked. 
 

NB! Der skal være balance imellem antal rollemodeller, der har deltaget i et informa-
tionsmøde, og dermed er klar til at blive matchet med et barn, og antal henviste børn. 
Derfor kan det undertiden være nødvendigt at holde mere end et informationsmøde 
pr. tredje uge. Det er konsulentens ansvar at være opmærksom på en eventuel asym-
metri og spørge den koordinerende gruppe, om gruppen har mulighed for fx at holde 
2 informationsmøder i en måned. Er det ikke muligt, må konsulenten – såfremt det er 
muligt – selv afholde informationsmøder. 

Match af børn og rollemodeller: 

• Den lokale konsulent afgør, hvilke børn og rollemodeller der kan matches med 
hinanden og indhenter telefonisk samtykke fra rollemodellerne og familierne – er 
der ikke samtykke, findes en ny rollemodel/barn til barnet/rollemodellen. Når 
samtykke gives, aftaler den lokale konsulent – med øje for den koordinerende 
gruppes vagtplan – en dato for et matchmøde i barnets hjem og underretter den 
koordinerende gruppe. 

• Det er den lokale konsulents opgave telefonisk at informere familien eller rollemo-
dellen, hvis kontaktpersonen får besked på, at den ene part ikke ønsker at starte 
matchet, når de tre dage efter matchmødet ringer til rollemodellen og familien. 
Det er for at sikre, at begge parter fortsat ønsker at deltage i Barnets Ven. 

rollemodellen har aftalt det første én-til-én møde med barnet, og om rollemodellen 
har brug for hjælp. Såfremt en dato for de første én-til-én møder blev aftalt under 
matchmødet, spørges der ind til, om rollemodellen har fået bekræftet datoen for 
det første én-til-én møde. 

NB! Rollemodellen skal skrive en SMS til sin kontaktperson, når han/hun har haft sit 
første én-til-én møde med barnet. 

Vagtplan:  

• Alle koordinerende grupper laver en vagtplan for deres gruppe, hvor det på 
ugentligt basis fremgår, hvem i gruppen der har mulighed for at deltage i match-
møder i den kommende måned/to måneder – gerne også med angivelse af tid på 
dagen, det passer den frivillige bedst at deltage i matchmøder. Vagtplanen er 
meget vigtig at udfylde, så konsulenten har mulighed for at planlægge match-
møder efter gruppens ønsker. De koordinerende grupper afgør selv vagtplanens 
form, og hvor den kan findes i deres by-mappe på googledrevet. I vagtplanen kan 
der evt. også noteres fremtidige datoer for informationsmøder. 

• De lokale konsulenter er dybt afhængige af de koordinerende gruppers vagtplaner 
for at kunne udføre deres arbejde med at etablere nye match. Derfor skal de 
kunne regne med, at de koordinerende grupper kan stå for matchbesøg på de 
datoer, de har indskrevet i vagtplanen. 

• De koordinerende grupper vil få besked om matchbesøg, de skal stå for, min. 5 
dage før datoen, som er opgivet i vagtplanen – de vil eksempelvis senest få 
besked om fredagen vedr. et matchbesøg om onsdagen ugen efter. Det vil sige, 
at der ikke er nogen forventning om, at de kan forestå matchbesøg, som de har 
fået besked om 4 eller færre dage før datoen opgivet i vagtplanen (fx at de får 
besked om mandagen vedr. et matchbesøg om fredagen). I spidsbelastede perio-
der kan det dog forekomme, at den lokale konsulent vil forhøre sig hos de koordi-
nerende grupper om de kan forestå et matchbesøg, der ligger 4, 3, 2 eller 1 dage 
ude i fremtiden, men det er som skrevet ikke forventningen, at de kan forestå 
disse matchmøder. 

• For at undgå flaskehalse i projektet, er det afgørende, at de koordinerende grup-
per kan stå for mindst to matchbesøg om ugen – altså at der min. fremgår to 
datoer og tidspunkter pr. uge af vagtplanen. Den koordinerende gruppe afgør 
selv, hvordan de ønsker at indfri dette vilkår – fx ved at to forskellige personer i 
gruppen står for ét matchbesøg hver i en uge. 
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• Den lokale konsulent forestår selv ét matchmøde om ugen, såfremt der er mulig-
hed for at matche børn og rollemodeller, og den koordinerende gruppe ikke har 
mulighed for at tage matchmødet. Dette er kun relevant for de indsatsbyer, hvor 
vi har ansatte ”på jorden”. 

• Den lokale konsulent videregiver sine kontaktoplysninger (især mobilnummer) til 
familien og rollemodellen, når de ringer i forbindelse med koordinering af match-
møder. Det er for at sikre, at de altid kan få fat på en i projektet, hvis de har behov 
for det. Konsulenten opfordrer dog til, at familien og rollemodellen først forsøger 
at få fat på den frivillige kontaktperson. 

Informationsmøder for nye rollemodeller:  

• Alle nye rollemodeller skal deltage i et informationsmøde, inden de matches med 
et barn – informationsmøderne er en god mulighed for at afstemme forventninger, 
introducere til Samværspolitikken (kan findes sidst i ’Ny i RBU’) mv. ’Guide til 
samtaler med nye rollemodeller’ er udarbejdet til dette formål og kan findes på 
intranettet. Det er vigtigt, at der er en balance imellem rekruttering af nye rolle-
modeller og antal henviste børn, derfor skal der løbende afholdes informations-
møder for nye rollemodeller i projekterne. Af den grund kan det for nogle grupper 
være en ide, at infomøderne ligger på faste ugedage, men dette er ikke et krav. 

• De koordinerende grupper holder informationsmøder for nye rollemodeller mini-
mum én gang hver tredje uge. Møderne afholdes så vidt muligt for grupper af nye 
rollemodeller og ikke bare for én rollemodel. 

• Som afrunding på informationsmøderne udfylder interesserede og relevante rolle-
modeller frivilligkontrakten og børneattesten, samt tilføjes til projektets Facebook 
gruppe. Det letter den fremadrettede dialog. Den udfyldte børneattest og frivillig-
kontrakt afleveres/sendes efterfølgende til RBUs sekretariat, så konsulenten også 
kan se, hvem der har deltaget til infomødet og derfor nu er matchklar som rolle-
model.  

• De koordinerende grupper aftaler internt, hvornår i måneden det passer dem at 
afholde informationsmøder og informerer den lokale konsulent derom – eller man 
arbejder efter faste ugedage, hvis det ønskes. 

• Såfremt der er noget at bemærke, giver et koordinerende medlem, der har delta-
get i informationsmødet, den lokale konsulent besked om relevante informationer 
om rollemodellerne efter hvert informationsmøde (fx ikke egnet, fordi……). 

NB! De koordinerende grupper har mandat til at afvise en mulig rollemodel under et 
informationsmøde, hvis de konkluderer, at vedkommende ikke kan indfri kravene for 
deltagelse i Barnets Ven. De kan enten selv afvise vedkommende under mødet eller 
informere den lokale konsulent, som efterfølgende vil give vedkommende besked. 
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KONTAKTPERSONROLLEN: 

Med ”kontaktperson” menes der, at den frivillige i en koordinerende gruppe løbende følger op til rollemodellerne og forældrene til børnene i et antal 

match, så disse parter ved, at de har nogen at henvende sig til, såfremt de har spørgsmål eller brug for hjælp og støtte. Det er dog vigtigt at betone, at 

kontaktpersonen ikke er til for at løse alle problemer eller udfordringer i et match, en familie m.m., men på baggrund af deres erfaringer i Barnets Ven 

skal give gode råd til et godt match, understøtte matchet ved at hjælpe til med at få fat på den ene part, hvis der er udfordringer ift. kontakt mellem 

familien og rollemodellen, MEN også ringe til den lokale konsulent, hvis de netop bliver konfronteret med svære udfordringer i et match. Hverken 

ansatte i Barnets Ven eller kontaktpersonen (der kan være undtagelser) er socialfagligt uddannet, derfor bruger vi vores samarbejdspartnere, når vi får 

kendskab til svære eller indviklede udfordringer m.m. De har nemlig den faglige ballast til at træffe gode valg, når vi oplever særlige udfordringer i vores 

match, og det er de lokale konsulenter, der står får kontakten til de lokale samarbejdspartnere. Kontaktpersonerne er altså RBUs ansigt udadtil og er 

en enormt vigtig rolle, da rollen er central ift. at understøtte vores match og forhindre ophør af match i utide (dvs. før der er gået et år). 

ANSATTE PÅ BARNETS VEN: 

Understøttelse af kontaktpersonernes opgaver:  

Den lokale konsulent understøtter løbende kontaktpersonerne i de koordinerende 
grupper. Det gøres ved: 

• Hver måned at oplyse den koordinerende gruppe om, at de skal huske at sende 
en sms til rollemodellerne i de match, som de er kontaktpersoner for. Det sker 
typisk på den koordinerende gruppes Facebook side. 

• At sørge for, at rollemodeller i nye match tre gange inden for de første to måneder 
af deres deltagelse i Barnets Ven modtager autogeneret e-mails med kontakt-
personens kontaktoplysninger m.m. 

• Hverve nye frivillige til den koordinerende gruppe, såfremt gruppens frivillige er 
kontaktpersoner for mange match og nye kræfter til gruppen ønskes. 

• Altid at være til rådighed for kontaktpersonerne ift. sparring om deres match – det 
kunne være hjælp til at få fat på en rollemodel eller forældrene til et barn, udfor-
dringer i et match m.m. 

DE KOORDINERENDE GRUPPER: 

Kontaktpersonrollen: 

• De frivillige i koordinerende grupper er kontaktpersoner for et antal match i deres 
Barnets Ven projekt. Hvor mange match, de er kontaktpersoner for, afgør gruppen 
selv, men vi har erfaring for, at 15 match er et godt maks. 

NB! Den koordinerende gruppe skal i god tid give den lokale konsulent besked, når 
gruppens frivillige føler, at de er ved at have mange match, som de er kontaktpersoner 
for. I så fald vil den lokale konsulent iværksætte hvervetiltag til rekruttering af nye frivil-
lige til den koordinerende gruppe. 

Kontaktpersonens kontakt til rollemodellen og barnets forældre:  

Kontaktpersonen er ansvarlig for: 

• En uge efter et nyt match er blevet bekræftet at sende en sms til rollemodellen for 
at høre, om han/hun har fået aftalt det første én-til-én møde med barnet, hvornår 
én-til-én mødet finder sted, og om rollemodellen har brug for hjælp til noget. 
Såfremt rollemodellen ikke har fået aftalt det første én-til-én møde med barnet, 
opfordres han/hun til at gøre det snarest muligt – kontaktpersonen tilbyder lige-
ledes at hjælpe til med at få det første én-til-én møde aftalt med forældrene til 
barnet. 

• Hver måned (efter sms’en i punktet ovenfor) at sende en sms til rollemodellerne i 
de match, vedkommende er kontaktperson for. Her spørges blot ind til, hvordan 



 

Side 5 af 10 
 

det går i matchet, hvor ofte rollemodellen og barnet mødes, og om de har brug for 
hjælp eller sparring fra kontaktpersonen. 

• 3 gange årligt at ringe til rollemodellerne og forældrene i de match, vedkommende 
er kontaktperson for og udføre matchstatus. Her spørges ind til, hvordan det går 
i matchet, hvor ofte rollemodellen og barnet mødes, og om de har brug for hjælp 
eller sparring fra kontaktpersonen. Der er udviklet en guide til disse matchstatus, 
som kam findes på intranettet. Kontaktpersonen skriver et kort referat af samta-
lerne i ”Matchstatus”-fanen på googledrevet, som findes under ’Igangværende 
match’ dokumentet i byens mappe. 

NB! Det er enormt vigtigt, at kontaktpersonen kontakter den lokale konsulent, såfremt 
en rollemodel eller forældrene i et match ikke er til at få fat på eller ikke svarer tilbage 
på jeres sms’er og opkald. Rollemodellerne skal svare tilbage på kontaktpersonens 
henvendelser inden for én uge! Hvis der er gået to uger siden kontaktpersonens første 
henvendelse til rollemodellen og forældrene, og kontaktpersonen ikke har hørt noget, 
SKAL kontaktpersonen informere den lokale konsulent derom. Derefter vil den lokale 
konsulent hjælpe til med at få rollemodellen og/eller forældrene i tale. 

Kontaktpersonrollen for match overgår til nye frivillige i en KG:  

• Såfremt et medlem af den koordinerende gruppe stopper sit frivillige engagement 
i Barnets Ven, overtager de tilbageværende frivillige eller eventuelt nye i den 
koordinerende gruppe kontaktpersonrollen for de match, som den afgående 
frivillige var kontaktperson for – den koordinerende gruppe aftaler internt, hvordan 
denne fordeling skal være og oplyser den lokale konsulent derom. Den afgående 
frivillige oplyser de nye kontaktpersoner i den koordinerende gruppe om status i 
de match, som den afgående frivillige har været kontaktperson for. Der er udviklet 
en guide til overlevering af match til ny KG’er, se intranettet. 

NB! Det er enormt vigtigt, at de nye kontaktpersoner i den koordinerende gruppe, der 
har overtaget rollen efter den afgående frivillig i den koordinerende gruppe, ringer til 
rollemodellen og familien senest 1 uge efter, de har overtaget rollen, for at præsentere 
sig selv som den nye kontaktperson for matchet. Husk, som kontaktperson at sikre 
dig, at familien og rollemodellen har dine informationer (navn, telefonnummer og evt. 
e-mail), så de i fremtiden kan komme i kontakt med dig. Hvis ønsket, kan det være en 
ide at afholde et ”kaffe møde” med de nye rollemodeller man er kontaktperson for, for 
at sikre et godt og tillidsfuldt forhold. 
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ADMINISTRATIVE OPGAVER: 

Projektets administrative opgaver er vigtige for understøttelse af projektets drift, løbende opfølgning og iblandt for andre ansatte på sekretariatet. 

Derfor gælder nedenstående arbejdsdeling mellem ansatte på Barnets Ven og de koordinerende grupper: 

ANSATTE PÅ BARNETS VEN: 

Matchkartotekerne: 

• Matchkartotekerne ’Igangværende match’ og ’Afsluttede match’ udfyldes og 
opdateres af den lokale konsulent. 

• Konsulenten skal én gang om ugen – fx i forbindelse med udfyldelse af ’Match i 
BV’ – følge op på, om datoen for påbegyndelse af et match i kolonnen ”Match 
påbegyndt” i Igangværende match kartoteket har skiftet farve til lyserød. Datoen 
skifter automatisk farve til lyserød, hvis matchet har varet i 1 år. Såfremt et match 
har varet i 1 år, skal konsulenten følge op til: 

o Rollemodellen i matchet for at høre, om vedkommende vil fortsætte 1 år 
mere i matchet. Såfremt rollemodellen er indstillet på at fortsætte endnu 
1 år, ringer konsulenten til: 

o Samarbejdspartner, som har henvist barnet, og snakker om barnets 
behov for at fortsætte i matchet i endnu 1 år. Opnås der enighed om, at 
barnet vil have gavn af at fortsætte i matchet i endnu 1 år, ringer konsu-
lenten til: 

o Familien og høre dem, om de er interesseret i at fortsætte endnu 1 år. 
o Er alle indstillet på, at matchet fortsætter endnu 1 år, fortsætter matchet 

i endnu 1 år, MEN matchet tæller nu for et nyt match (dvs. reelt for to 
match). Matchet tælles 1 op i ugen, men 1 ned i det felt det indtil nu har 
været skrevet. Noter i matchkartotek at matchet er re-matchet, og 
opdater dato (noter oprindelig dato bemærkninger). 

 
NB! Årsagen til ovenstående er, at det er enormt svært at budgettere med, at et match 
skal vare ”i minimum 1 år”, som vi tidligere har formidlet til alle partner i BV. Derfor er 
det nu sådan, at nye rollemodeller forpligter sig til at mødes med barnet min. hver 14. 
dag i 1 år. Er der interesse for at matchet fortsætter et år mere efter det første år, vil 
det tælle for 2 match i vores formidling til bevillingsgivere m.m. 

DE KOORDINERENDE GRUPPER: 

Afsluttede match:  

• Da frivillige i de koordinerende grupper er kontaktpersoner for et antal match i 
deres projekt, kan de bedst følge op på afsluttede match. Afsluttes et match, 
informeres konsulenten af kontaktpersonen i den koordinerende gruppe om det 
afsluttede match. 

 
Frivillig KG’er stopper sit engagement i Barnets Ven: 

• Såfremt en frivillig i en koordinerende gruppe stopper sit frivillige engagement i 
Barnets Ven, skal den lokale konsulent – mindst 2 måneder i forvejen – informeres 
derom af den pågældende KG’er eller af gruppen: Gerne med en dato for, hvornår 
den frivillige endeligt stopper sit frivillige engagement i Barnets Ven. 

• Ansvarsområder og matches skal overleveres til andre KG’ere i gruppen. 

Projektportalen: 

• De koordinerende grupper er ansvarlige for at holde sig orienteret om projektets 
økonomi samt uploade statusrapporter til projektportalen tre gange årligt – 
gruppen afgør selv, om de udarbejder statusrapporten i fællesskab, eller om de 
udpeger en eller flere i gruppen til at forestå arbejdet. 

 
Opfølgning på match:  

• Kontaktpersonerne i de koordinerende grupper laver tre uformelle opfølgnings-
opkald årligt til rollemodellerne og forældrene i de match, som de er kontakt-
personer for, og indtaster deres tilbagemeldinger i kartoteket ’Igangværende 
match’ under fanen ’Matchstatus’ i deres projektmappe på googledrevet. Opfølg-
ningsopkaldene skal finde sted på følgende tidspunkter hvert år: 

o Medio februar 
o Medio maj 
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Kartoteker over rollemodeller: 

• Skemaerne uploades i til Red Barnet Ungdoms interne drev (U-drevet) og 
organiseres på følgende måde: 

o Afventer invitation til intromøde 
o Deltager i intromøde 
o Klar til match 
o Match undervejs 
o Matchede rollemodeller 

 
Googledrevet: Barnets Ven 2.0 mappen: 

• De lokale konsulenter har ansvar for, at by-mapperne i Barnets Ven 2.0 for de 
KG’er, som de understøtter er opdateret og at kun aktuelle KG’ere har adgang 
dertil. Er der frivillige, som ikke længere er aktive, informeres Sascha derom – de 
vil derefter blive slettet fra mapperne. Gennemgangen af mapperne skal være 
udført senest: 

o Ultimo februar 
o Primo juni 
o Medio november 

Projektportalen: 

• Løbende opdatering af projektportalen udføres af den lokale konsulent. Registre-
ring af nye rollemodeller sker efter matchet er etableret, mens registrering af nye 
frivillige til de koordinerende grupper sker, når grupperne giver konsulenten 
besked. 

Afsluttede match & frivillige KG’er stopper deres engagement i Barnets Ven: 

• Ved ophør af match overfører den lokale konsulent matchet fra kartoteket ’Igang-
værende match’ til kartoteket ’Afsluttede match’ og tilføjer enten ’Ophørt i utide’ 
el. ’Ophørt i tide’ samt årsagen til, at matchet er ophørt, under bemærkninger i 
kartoteket ’Afsluttede match’. Konsulenten overfører ligeledes matchet fra fanen 
’Matchstatus’ i kartoteket Igangværende match til fanen ’Matchstatus afsluttede’ i 
kartoteket ’Afsluttede match’. 

• Den lokale konsulent informerer den pågældende samarbejdspartner om ophør 
af matchet, så de er klar over situationen for matchet – det kunne fx være, at 
matchet har varet i min. et år og derfor ”naturligt” er stoppet, eller er stoppet i utide 
og planer om genmatch eller andet er på plads. 

o Primo november 

• Kontaktpersonerne sender hver måned en sms til rollemodellerne i de match, 
vedkommende er kontaktperson for. Her spørges blot ind til, hvordan det går i 
matchet, hvor ofte rollemodellen og barnet mødes, og om de har brug for hjælp 
eller sparring fra kontaktpersonen. Husk, rollemodellerne skal besvare jeres sms 
inden for én uge! 

Aflevering af statusrapporter:  

• Alle koordinerende grupper afleverer statusrapporter til sekretariatet via projekt-
portalen tre gange årligt og her skrives en kort opsummering på rollemodellernes 
og familiernes tilbagemelding – skabelonen for statusrapporten kan findes i 
Projektportalen. Nedenfor findes datoerne for aflevering af statusrapporterne: 

o Ultimo februar 
o Ultimo Maj/primo juni 
o Medio november 
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• Den lokale konsulent SKAL ringe til familien, hvis et match afsluttes. Det er uan-
set, om der er tale om et match, der er ophørt i tide, utide eller aldrig er kommet i 
gang. Det er for at sikre, at matchet er afsluttet på en ordentlig måde, afklare om 
der er et ønske om genmatch (såfremt samarbejdspartner siger god for det) og 
for at sige ordentlig farvel fra projektets side. 

• Når en frivillig KG’er stopper sit engagement i Barnets Ven, skal vedkommendes 
RBU e-mailkonto slettes, når KG’eren endeligt stopper sit engagement i projektet, 
såfremt vedkommende har en RBU e-mailkonto. Den lokale konsulent er ansvar-
lig for, at e-mailkontoen slettes og koordinerer med Sascha, hvis der opstår udfor-
dringer med at slette kontoen – fx overførsel af dokumenter m.m. 

Opdatering af BV-ugeplan: Match i BV: Ugeplan over udviklingen i match 

• Ansatte på Barnets Ven opdaterer hver fredag dokumentet ’Match i BV: Ugeplan 
over udviklingen i match’. Her registreres både nye match og afsluttede match i 
de enkelte projekter. Alle frivillige i de koordinerende grupper har adgang til 
ugeplanen og kan dermed følge med i udviklingen i projektet. 

 

FÆLLESARRANGEMENTER/FÆLLESAKTIVITETER 

Vi er forpligtet til at holde 2 fællesarrangementer (sommerfest, julefest m.m.) årligt for rollemodeller og børn i hver af vores projekter. 

ANSATTE PÅ BARNETS VEN: 

• De lokale konsulenter understøtter de koordinerende grupper i forbindelse med 
planlægning og afholdelse af fællesarrangementer, såfremt grupperne ønsker det. 

 

DE KOORDINERENDE GRUPPER: 

• De koordinerende grupper er ansvarlige for planlæggelse og afholdelse af to 
fællesarrangementer årligt, men kan altid søge hjælp fra den lokale konsulent ift. 
planlægning af arrangementerne – alle opgaver ifm. planlægning af arrangementer-
ne skal dog ikke pålægges konsulenten. Den lokale lokalforening kan inddrages 
efter behov, fx i forhold til et økonomisk bidrag, som den koordinerende gruppe kan 
søge om via RBU’s hjemmeside under den respektive lokalforening. 

• De koordinerende grupper udfylder et årshjul hvert år i januar/februar med deres 
lokale konsulent, hvor datoer for fællesarrangementerne, supervision mv. påføres. 
Derved kan konsulenten bedst muligt understøtte afholdelse af arrangementerne. 
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SUPERVISION 

Supervision er en god mulighed for rollemodellerne i projektet til at dele deres succeser og udfordringer i samværet med ’deres’ barn med andre 

rollemodeller. Det er ligeledes en mulighed for at erfaringsudveksle og videndele. Vi er forpligtet til at holde min. 2 supervisionsarrangementer årligt 

for rollemodeller i hver af vores projekter. 

ANSATTE PÅ BARNETS VEN: 

• Den lokale konsulent understøtter den koordinerende gruppe i forbindelse med 
planlægning og afholdelse af supervision, såfremt gruppen ønsker det. 

• Ansatte på Barnets Ven er ansvarlige for rekruttering og ansættelse af supervisorer 
– den koordinerende gruppe inddrages, såfremt den ønsker det. 

• Når der bruges en fast kalender for supervision med fast supervisor, har lokal 
konsulent ansvar for at informere KG-gruppen om dato for supervision i god tid. De 
kan dog også selv forestå kontakten til Supervisor, hvis de ønsker det. 

DE KOORDINERENDE GRUPPER: 

• De koordinerende grupper er ansvarlige for planlægning og afholdelse af super-
vision. De koordinerende grupper kan imidlertid altid søge hjælp fra den lokale kon-
sulent ift. planlægning af supervisionen – alle opgaver ifm. planlægning af supervi-
sionsarrangementer skal dog ikke pålægges konsulenten. 

• Alle rollemodeller skal deltage i minimum ét supervisionsarrangement årligt 

NB! Økonomi til afholdelse af supervision fremgår ikke af de enkelte projekters budget 
i projektportalen. I henhold til dokumentet ”RBU_Retningslinjer for afholdelse af udgif-
ter”, som kan findes på intranettet, kan de koordinerende grupper regne med, at der 
vil være 65 kr. til forplejning pr. deltager. Den koordinerende gruppe er ansvarlig for at 
sørge for booking af lokale, invitation af frivillige rollemodeller samt indkøb af 
forplejning til supervision. 

 

HVERVNING AF FRIVILLIGE 

Det er nødvendigt løbende at rekruttere frivillige rollemodeller og organisatoriske frivillige til projekterne. Det er en central opgave, som bør løftes i 

fællesskab: 

ANSATTE PÅ BARNETS VEN: 

• De lokale konsulenter er ansvarlige for hvervning af nye frivillige til projekterne via 
Facebook, frivilligjob.dk og lignende kanaler samt dialog med relevante medier ift. 
at udbrede kendskabet til projektet. 

• Såfremt den lokale konsulent finder det nødvendigt, planlægger konsulenten 
hvert år i februar/marts og august/september særlige hvervefremstød, da vi har 
erfaring for tilgang af mange nye frivillige i disse måneder. Hvervefremstødet 
involverer bl.a. følgende: 
o Facebook-opslag 
o Præsentation af projektet til studiestartsmesser – dette koordineres af den 

lokale konsulent og frivillige i de koordinerende grupper deltager 

DE KOORDINERENDE GRUPPER: 

• De koordinerende grupper deltager i afholdelsen af hvervefremstød i form af præ-
sentation af projektet til studiestartsmesser mv. 

• De koordinerende grupper informerer løbende den lokale konsulent om behovet for 
nye frivillige til den koordinerende gruppe og inddrages i hvervning af frivillige mest 
muligt. 

• Den koordinerende gruppe er i dialog med lokalforeningen om bistand til hvervning 
af nye frivillige rollemodeller til projektet og underretter den lokale konsulent, når 
sådanne tiltag planlægges. 
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o Lokale medier kontaktes i forhold til at skabe synlighed om projektet 
o Opslag på frivilligjob.dk og lignende opdateres. 

RBUs UDDANNELSESDAGE 

Det er vigtigt ift. fastholdelse af rollemodellerne i projektet og ruste dem til samværet med børnene, at de modtager uddannelse fra os. Derfor er det 

obligatorisk for alle nye rollemodeller at deltage i den næstkommende uddannelsesdag. Vi afholder regionale uddannelsesdage to gange årligt. 

GENERELLE INFORMATIONER 

• Uddannelsen af rollemodeller i Barnets Ven finder sted under de to årlige Uddannelsesdage i henholdsvis Aarhus og København i Red Barnet Ungdom. Her vil der være et 
særligt uddannelsesspor for rollemodeller i Barnets Ven, som planlægges og faciliteres af ansatte på Barnets Ven – såfremt de koordinerende grupper ønsker en rolle, kan 
det aftales. 

• Til uddannelsesdagene vil der ligeledes være e0t ledelsesspor, som kan være relevant for de koordinerende grupper at deltage i. 

• 1 gang årligt tilbydes et spor for de koordinerende grupper i Barnets Ven. Som udgangspunkt tilbydes dette til forårets uddannelsesdage. 

• De regionale uddannelsesdage afholdes i udgangspunktet i marts/april og september/oktober hvert år i Aarhus og København. Rollemodellerne fra de forskellige indsatsbyer 
i Barnets Ven fordeles geografisk således ift. uddannelsesdagene i Aarhus og København: 
o Uddannelsesdagen i Aarhus er for rollemodeller i følgende indsatsbyer: Aarhus, Horsens, Randers, Vejle, Esbjerg og Aalborg 
o Uddannelsesdagen i København er for rollemodeller i følgende indsatsbyer: København, Roskilde, Albertslund, Høje Taastrup og Odense 

• Det er obligatorisk for nye rollemodeller at deltage i den næstkommende uddannelsesdag, som de koordinerende grupper informerer dem om under intromødet. 

  


