
 

Exit-strategi af rollemodeller 

Hvad gør du som KG’er, hvis du snakker med en rollemodel, der gerne vil trække sig fra sit 

match?  
Det overordnede formål med exit-strategien er at sikre, at ingen børn, som er med i Barnets Ven, har 

en oplevelse af at blive ’forladt’ af sin rollemodel. Gennem et planlagt sidste forløb mellem barnet og 

rollemodellen samt et organiseret sidste møde sikrer vi os, at barnet (og familien) og rollemodellen har 

mulighed for at sige ordentligt farvel til hinanden. Eftersom match ophører af mange forskellige 

grunde, skal denne guide tænkes i forhold til det enkelte match og den aktuelle situation.  

 

HVIS MATCHET HAR VARET UNDER ET ÅR  
Match, der har varet under et år, er match, som ophører i utide. Alle rollemodeller i Barnets Ven 

forpligter sig nemlig til samværet med deres match-barn i et år. Hvis en rollemodel i et match, som du 

er kontaktperson for, giver dig besked om, at han/hun ønsker at stoppe i sit match, og matchet har 

varet under et år, er det vigtigt at minde rollemodellen om, at et match kan være krævende, og at en 

god relation tager tid. Du bedes derfor opfordre rollemodellen til at give det en chance mere. Træd 

eventuelt til, hvis det kræver et møde mellem familien, rollemodellen og dig, så I sammen kan få lavet 

en god aftale – der både er hensigtsmæssig for familien og rollemodellen. Hvis rollemodellen trods 

snakken stadig ikke har lyst til at fortsætte matchet, så følg nedenstående exit-strategi.  

 

EXIT-STRATEGI:  
Når rollemodellen enten ikke har mulighed for eller lyst til at fortsætte, er det vigtigt, at rollemodellen 

og barnet får sagt farvel på en hensigtsmæssig måde.  

Det er enormt vigtigt, at rollemodellen i god tid giver dig besked om sin beslutning om at stoppe i 

matchet – det har de fået besked på. Som kontaktperson bør du opfordre rollemodellen til, at han/hun 

over de kommende én-til-én møder med barnet fortæller barnet, hvorfor matchet må ophøre. Det vil 

på en nænsom måde forberede barnet på, at matchet inden for en overskuelig periode vil stoppe. Det 

er også en rigtig god idé at opfordre rollemodellen til at planlægge et sidste ”afskedsmøde” med 

barnet, hvor han/hun kan få taget god afsked med barnet og familien.  

Giv sekretariatet besked, når I har en ide om, at et match er ved at ophøre, eller når en rollemodel ikke 

har mulighed for at være en del af projektet mere. Sekretariatet laver nemlig afsluttende 

opfølgning/evaluering med familien. 

 

Italesæt grunden til at matchet ophører  
Det er vigtigt at få italesat, hvad grunden er til at rollemodellen stopper (f.eks. længerevarende 

sygdom, flytning eller lign.). Ved at italesætte det overfor familien og barnet, kan det afhjælpe barnets 

eventuelle følelse af svigt, så de forstår, at det ikke er dem, der er noget galt med, men at det er noget 

udefrakommende, der er skyld i afslutningen af matchet.  

Det vigtige er, at både barnet samt familien får en god forståelse af grunden til, at matchet må stoppe.  

 



GENMATCH 
Har et match varet længere end 6 måneder, kan vi ikke længere tilbyde familien et genmatch (altså en ny 

rollemodel), før vi har snakket med vores kommunale samarbejdspartnere. Det er nemlig op til dem at 

vurdere, om barnet har behov for et genmatch. Det er derfor vigtigt, at hverken rollemodeller eller 

KG’ere garanterer barnet og familien et genmatch.  

Hvis I får spørgsmål vedrørende genmatch, så bedes I viderebringe disse spørgsmål til jeres 

kontaktperson på sekretariatet.  

 

Der gælder for alle velfungerende og aktive match, der er påbegyndt fra 2018 og fremefter, at vores 

samarbejdspartnere skal vurdere barnets behov for at fortsætte i matchet, når matchet har varet i ét 

år. Der er altså indført en stop/go procedure i Barnets Ven, som vedrører alle aktive match i projektet, 

hvorfor der ikke er nogen garanti for, at et ellers velfungerende match kan fortsætte, når det har varet 

i ét år. Det afhænger som nævnt af vores samarbejdspartneres vurdering af barnets behov for at 

fortsætte i matchet. Denne procedure hænger sammen med, at vi har begrænset ressourcer og er 

optaget af at inkludere de børn, der har et reelt behov for en positiv og opbyggende relation til en 

frivillig rollemodel. 


