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KG-guide til matchstatus ringerunde 
Tre gange om året skal alle KG’ere ringe til alle de matches, de er kontaktperson for – både rollemodel/frivillig 
og familien. Her skal der spørges ind til, hvordan det går i matchet. 
 
Ringerunden er et supplement til den månedlige sms-korrespondance med rollemodellen, og fungerer som 
løbende opfølgning på og understøttelse af matchene. Således giver det en mulighed for at opsnappe og løse 
eventuelle problematikker inden de bliver for store, samtidig med at det giver en tryghed for parterne i 
matchet. 
 
Matchstatus foretages som udgangspunkt i februar, maj og november, og I informeres i god tid om, hvornår 
der er deadline.  Proceduren for matchstatus er således: 
 
1. Start med at ringe til rollemodellen. Hvis rollemodellen umiddelbart ikke er tilgængelig lægges en 

telefonsvare og sendes en sms med mulige tidspunkter for opkald. I matchstatus-ringerunden kan det 
være en god ide at snakke med rollemodellen om følgende: 
● Hvordan oplever du at det går i matchet? 

○ Hvis negativt svar: hvad skyldes det (for eksempel dårlig kommunikation, mange 
aflysninger, stress, mangel på interesse fra rollemodel eller barn, andet)? 

■ Hvordan kan du se, at vi kan løse det? 
● Hvor tit får I set hinanden? Får I set hinanden det I skal (2 gange om måneden)? 

○   Hvad synes du om den måde I ses på (tidspunkt, længde etc.) 
○ Hvis negativt svar: Hvad skyldes det (for eksempel eksamensperiode, ferie, dårlig 

kommunikation, mangel på interesse, andet)? 
● Hvad laver I typisk, når I er sammen? 

○ Hvis rollemodel mangler inspiration til aktiviteter, kan der henvises til aktivitetsdokumentet 
i Facebook-gruppen 

● Deltager I nogle gange i fællesaktiviteterne? Hvorfor/hvorfor ikke? 
○ Opfordre gerne rollemodellen til at deltage i de næstkommende arrangementer og giv 

datoer herfor 
● Hvordan har du det i relationen til dit barn? Er der noget, der fylder for dig i forhold til at være 

sammen med barnet - eller barnets omstændigheder? 
○ Har rollemodel svært at nuancere sine svar og bruger begreber som fx “fint”. Så spørg fx; 

Hvad betyder fint for dig? er det fint godt eller fint skidt? 
○ Hvis rollemodellen er dårlig til at svare på de månedlige sms’er: hvad synes du om de 

månedlige sms’er? De er til for at sikre at alt går som det skal – et kort svar er nok. 
● Hvis matchet har kørt i over 8 måneder (jf. matchkartoteket):  nu nærmer matchet sig snart 1 år, 

som er det du oprindeligt har bundet dig til. Har du allerede nu gjort dig nogle tanker om, hvorvidt du 
gerne vil fortsætte efter dette første år? 

○ Hvis vedkommende allerede da ved, at de gerne vil stoppe matchet efter det første år: har 
du styr på exit-strategien, som du blev præsenteret for til informationsmødet? Den 
beskriver, hvordan man afslutter en match på en hensigtsmæssig måde. 

■ OBS: dette nævnes ikke for forældrene, da rollemodellen selv skal have lov til at 
informere forældrene om ophør, i god tid. 
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● Sørger du for at få indsendt udgiftsafregninger løbende? 
● Har du nogle ting, du gerne vil drøfte eller spørge om? Noget du er i tvivl om, eller ønsker besyv på? 

  
2. Dernæst ringes til familien . I matchstatus-ringerunden kan det være en god ide at snakke med 

familien om følgende (tilpasses selvfølgelig også efter rollemodellens svar): 
● Hvordan oplever I, at det går i matchet – både du som forælder og barnet? 

○ Hvis negativt svar: hvad skyldes det (for eksempel dårlig kommunikation, mange 
aflysninger, stress, mangel på interesse, andet)? 

■   Hvordan kan du se, at vi kan løse det? 
●   Hvor tit får de set hinanden? Får de set hinanden det, de skal (2 gange om måneden)? 

○ Hvad synes du om den måde, de ses på (tidspunkt, længde etc.) 
○   Hvis negativt svar: Hvad skyldes det (for eksempel eksamensperiode, ferie, dårlig 

kommunikation, mangel på interesse, andet)? 
● Hvad synes du – og særligt dit barn – om de ting, de typisk laver sammen? 
● Har du nogle ting du gerne vil drøfte eller spørge om? Noget du er i tvivl om, eller ønsker besyv på? 

  
3. Opsummering af informationerne  skrives ind i matchstatus (”Matchkartoteker” → ”Igangværende 

matches: BV [by]” → fanen ”Matchstatus” i bunden → aktuelle kolonne). 
● Hvis nogle af matchene oplever problemer, gives direkte besked om dette til sekretariatet, 

samt evt. plan for hvordan det kan løses 
● Hvis det efter flere forsøg ikke har været muligt at få kontakt til rollemodel eller familie, 

gives der ligeledes besked til sekretariatet 
 

Aflevering af statusrapporter 

● Alle koordinerende grupper, afleverer statusrapporter til sekretariatet via projektportalen tre gange 
årligt og her skrives en kort opsummering på rollemodellernes og familiernes tilbagemelding - 
skabelonen for statusrapporten, findes i projektportalen.  
Denne tilbagemelding er vigtig og nyttig viden, for de ansatte på sekretariatet. Det er her, de kan 
følge udviklingen i projektet, og I som KG’er, kan give en tilbagemelding på, hvad der fungerer godt 
og mindre godt i projektet - og i samarbejdet mellem sekretariatet og jer.  

  
 

KG-guide til overlevering af matches til ny KG’er 
Når en KG’er stopper, og vedkommendes matches skal overføres til en ny/anden KG’er, er det vigtigt at få 
videregivet alt relevant information til den nye KG’er (og sekretariatet). 
Generelt kan det være en god ide at time overleveringer, så det passer med matchstatus. På den måde kan 
den nye KG’er spørge ind til matchet og få en fornemmelse af det, med det samme. 
 
Proceduren for overlevering af match er således: 

1. Afgående KG’er  og  overtagende KG’er / KG’ere  aftaler hvilke matches, der skal overtages, og aftaler 
tidsrum for hvornår de overleveres. Eventuel nyttig information (se nedenfor) om 
parterne/matchene videregives - i kort skriv og evt. i matchstatus. 

- Afgående KG’er  laver et kort skriv over historikken på hvert match (jf. evt. tidligere 
matchstatus), så overtagende KG’er hurtigt kan sætte sig ind i det. 
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2. Afgående KG’er  kontakter familien og rollemodellen, og informerer om at vedkommende stopper, og 
de derfor vil få tildelt en ny kontaktperson, som senere vil ringe og præsentere sig. Giv gerne 
telefonnummeret på den nye kontaktperson, så de ved, hvem det er, når et ukendt nummer ringer. 

3. Overtagende KG’er  kontakter familien og rollemodellen for at præsentere sig og fortælle, at 
vedkommende er ny KG’er. 

○ Hvis overleveringen sker ifbm. matchstatus, udfører den  overtagende KG’er  matchstatus. 
 
Eksempler på nyttig information  omkring rollemodellen  til videregivelse til ny KG’er: 

● Tager ikke telefonen hvis ukendte numre ringer, så send sms i forvejen 
● Er dårlig til at svare på månedlig sms 
● Rollemodellen er på ferie indtil xx. 
● Rollemodellen arbejde aftener, så ring om formiddagen 
● Ønsker at stoppe indenfor nærmeste fremtid – exit strategi er/er ikke igangsat. 
● Er glad for at snakke, så sæt god tid af ved matchstatus 

 
Eksempler på nyttig information  omkring barnet/familien , til videregivelse til ny KG’er: 

● Enlig forælder og kan godt være presset. Send derfor evt. sms inden du ringer, så forælder ved, hvad 
det drejer sig om. 

● Forældrene kan være svære at få fat på, send evt. sms i stedet for at indtale besked. 
● Moren vil gerne kontaktes pr. sms 
● Faren taler ikke så godt dansk, så man skal tale langsomt og tydeligt 

 
Eksempler på nyttig information  omkring matchet , til videregivelse til ny KG’er: 

● Matchet er ved at blive afsluttet – det skal der følges op på. 
● Matchet har haft nogle problemer, hvor de ikke har set hinanden, som de skulle grundet 

eksamensperiode og andet. De er nu ved at være godt i gang igen. 
● Matchet er helt nyt, og de har kun nået at ses et par gange. 
● Matchet er på standby den næste måned efter aftale med begge parter, da rollemodellen fx skal ud 

at rejse. 
● Matchet kører super godt og behøver sjældent understøttelse (sms og matchstatus skal selvfølgelig 

stadig gøres). 
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