
BARNETS VEN
INTRO TIL KOORDINERENDE MEDLEMMER



Velkommen som koordinerende medlem i 
Barnets Ven!
Et stort og varmt velkommen til den koordinerende gruppe i Barnets Ven! 

Vi er rigtig glade for, at du har lyst til at blive en del af det vigtige arbejde i et af Danmarks største rollemodelsprojekter.

Som nyt koordinerende medlem i Barnets Ven er du blevet tildelt en ‘mentor’ som vil guide dig godt igennem din første tid i 

projektet. Din ‘mentor’ vil følge dig tæt indtil du føler dig fuldstændig tryg ved alle projektets arbejdsopgaver og arbejdsgange.



Velkommen som koordinerende medlem i 
Barnets Ven!

Du vil nu blive introduceret til følgende elementer af projektet:

▶ Den koordinerende gruppes rolle i Barnets Ven

▶ Dine arbejdsopgaver som koordinerende medlem i Barnets Ven

▶ Red Barnet Ungdoms forventninger til koordinerende medlemmer i Barnets Ven

▶ Sekretariatets funktion i Barnets Ven

▶ Din RBU-mail og den koordinerende gruppes kommunikation i Barnets Ven

▶ Centrale projektdokumenter i Barnets Ven: Intranettet

▶ Centrale projektdokumenter i Barnets Ven: Google Drevet - Din By

▶ Introduktion til Red Barnet Ungdoms projektportal



Den koordinerende gruppes rolle i Barnets Ven

Den koordinerende gruppe varetager den lokale drift og udvikling af Barnets Ven i tæt samarbejde med Red Barnet Ungdoms 

Sekretariat.

Den koordinerende gruppe løfter en lang række centrale arbejdsopgaver, som er utrolig vigtige for den fortsatte udvikling af 

Barnets Ven.

Den koordinerende gruppe består typisk af 4-5 frivillige koordinerende medlemmer, som deler ansvaret og arbejdsopgaverne 

imellem sig alt efter deres kompetencer og interesser.



Dine arbejdsopgaver som koordinerende 
medlem i Barnets Ven!
Som medlem af den koordinerende gruppe vil du blandt andet få ansvaret for at introducere nye rollemodeller til projektet,

introducere børn og rollemodeller for hinanden, støtte op om rollemodeller og planlægge arrangementer for projektets

rollemodeller og børn.

Dine primære opgaver som koordinerende medlem vil derfor være:

▶ At afholde infosamtaler

▶ At afholde matchmøder

▶ At være kontaktperson for match

▶ At planlægge og afholde fællesarrangementer

▶ At planlægge og afholde supervision



Dine arbejdsopgaver som koordinerende 
medlem i Barnets Ven!

1. At afholde infosamtaler:

Formålet med infosamtalerne er at informere rollemodellerne yderligere til Barnets Ven, få formidlet Red Barnet Ungdoms 
krav og forventninger til frivillige rollemodeller og få yderligere information omkring rollemodellernes forventninger og 
interesser. Som koordinerende medlem er det også din mulighed for at vurdere om rollemodellerne er klar til det ansvar, der 
medfølger som rollemodel i Barnets Ven. Til infomøderne er det vigtigt at få indhentet både børneattest og frivilligkontrakt.

2. At afholde matchmøder:

Formålet med matchmøderne er at præsentere rollemodellen og matchbarnet/familien for hinanden, så de kan lære 
hinanden lidt bedre at kende, så de forhåbentligt har lyst til at ses på egen hånd. Din rolle som koordinerende medlem er at 
være med til at facilitere mødet, samt følge op både hos familien og rollemodellen 2 dage efter mødet. Til matchmøder er det 
vigtigt at få indhentet samtykkeerklæring og fototilladelse (hvis familien tillader det) samt fototilladelse mellem rollemodel og 
familien.



Dine arbejdsopgaver som koordinerende 
medlem i Barnets Ven!
3. At være kontaktperson for match

I løbet af din tid som koordinerende medlem bliver du kontaktperson for et antal match i Barnets Ven. Du vil være den

primære kontakt til de match, herunder familie og rollemodel, som du har. Det vil sige, at det er dig, som de kontakter, hvis de

oplever udfordringer i deres match. Derudover er det også dig, der står for at følge op på dine match ved at lave opfølgende

opkald i henholdsvis februar, maj og november, hvor du både ringer ud til familien og til rollemodellen. Desuden sender du en

månedlig sms til rollemodellen for at høre, om alt går som det skal.

VIGTIGT: hvis der under disse opkald, fremkommer informationer som kan påvirke matchets fremtid f.eks. hvis matchet ikke

kører særligt godt, så er det vigtigt at følge op på det evt. med en sekretariatsansat.



Dine arbejdsopgaver som koordinerende 
medlem i Barnets Ven!
4. At planlægge og afholde fællesarrangementer

Sammen med de øvrige koordinerende medlemmer kommer du til at stå for at arrangere mindst to årlige 

fællesarrangementer for projektets rollemodeller og deres matchbørn. Eksempler på fællesarrangementer kan være 

juleklipsdag, tur i Sommerland, tur på museum, tur i Zoologisk Have.

Derudover står den koordinerende gruppe også for fællesarrangementer kun for rollemodellerne f.eks. en julefrokost eller en 

sommerfest.

5. At planlægge og afholde supervision

Som medlem af den koordinerende gruppe vil du være med til at planlægge og afholde supervision for projektets 

rollemodeller. Selve supervisionen forestås dog af en ekstern supervisor. Supervision skal afholdes minimum 2 gange årligt.



Red Barnet Ungdoms forventninger til 
koordinerende medlemmer i Barnets Ven
Red Barnet Ungdom har følgende forventninger til dig som koordinerende medlem i Barnets Ven:

▶ Aktiv deltagelse i møder, både med de resterende koordinerende medlemmer og de sekretariatsansatte

▶ Løbende tjek af henvendelser til din RBU mail – svar tilbage inden for en uge på henvendelser.

▶ 2-6 timers arbejde om ugen (ferie/eksamensperioder er undtaget)

▶ Overholdelse af RBU's samværspolitik samt retningslinjer for afholdelse af udgifter(se dokumentet 'Retningslinjer for 
afholdelse af udgifter‘, findes på Intranettet og BV’s samværspolitik).



Sekretariatets funktion i Barnets Ven
Sekretariatets ansatte på Barnets Ven står bl.a. for:

▶ Behandlingen af indkomne ansøgninger fra nye rollemodeller

▶ Behandlingen af indkomne ansøgninger fra børn

▶ Koordineringen af matchmøder

▶ Afholdelse af uddannelsesdage

▶ Etablering/vedligeholdelse af samarbejdsaftaler med lokale aktører

Hvis du bliver i tvivl om arbejdsfordelingen mellem jer som koordinerende medlemmer og de sekretariatsansatte, så læs 
pjecen 'BV-ARBEJDSDELING MELLEM FRIVILLIGE OG ANSATTE' (er på Intranettet).



Din RBU-mail og den koordinerende gruppes 
kommunikationen i Barnets Ven

I forbindelse med din opstart som koordinerende medlem i Barnets Ven vil du få tilsendt en mail med loginoplysningerne til 

din RBU-mail.

▶ Du modtager alt post på din egen RBU-mail.

▶ Størstedelen af kommunikationen mellem dig og de øvrige koordinerende medlemmer vil formentlig foregå på 

Facebook, hvor du vil blive tilkoblet den relevante gruppe.



De centrale dokumenter i Barnets Ven: 
Intranettet

I forbindelse med din opstart som koordinerende medlem kan du finde alle relevante dokumenter på vores Intranet. 
Intranettet findes via vores hjemmeside redbarnetungdom.dk, hvor man i højre hjørne klikker på ”For Medlemmer”. Her går 
du ind under ”For Projektaktive” og vælger ”Barnets Ven (KG)”.

Der er en række vigtige opdelinger:

1. Medbringes til infosamtaler

Alt der skal bruges til infosamtaler, foruden den trykte folder ”Frivillighåndbog”. De nuværende KG-medlemmer vil sætte dig 
ind i dette.

2. Medbringes til matchmøder

Alt der skal bruges til matchmøder, foruden pjecen ”Lad os være venner” og ”Planetbogen”. De nuværende KG-medlemmer 
vil sætte dig ind i dette.



De centrale dokumenter i Barnets Ven: 
Intranettet

3. Praktiske dokumenter

Her findes vigtige dokumenter såsom 'udgiftsafregning', 'retningslinjer vedrørende afholdelse af udgifter. De øvrige 

koordinerende medlemmer vil sætte dig ind i disse dokumenter samt forklare dig hvordan de skal udfyldes.

4. Beskrivelse af projektet

Her findes dokumenter, der kan hjælpe dig med at klarlægge, hvad projektet går ud på samt være med til at give en forståelse 

af arbejdsdelingen mellem sekretariatsansatte og dig som koordinerende medlem.



De centrale dokumenter i Barnets Ven: Google 
Drevet - Din by!

I forbindelse med din opstart som koordinerende medlem vil du få tilsendt en invitation til en by-specifik mappe på vores 
Google Drev. I den mappe findes alt hvad der er relevant for projektet dit netop din by.

Matchkartotek

I denne mappe finder du følgende undermapper:

▶ ‘Igangværende match’ er mappen hvor alle match er oplyst. Det er de sekretariatsansatte, der står for at opdatere denne. Nederst

på siden er der fanen matchstatus, som er her, hvor du som KG skal skrive ind, når du har fulgt op på de match, du har i 

henholdsvis februar, maj og november.

▶ ‘Afsluttede match’ er mappen, hvor du kan følge med i hvilke match, der er afsluttet. Det er også her de sekretariatsansatte, der 

sørger for at opdatere denne.



De centrale dokumenter i Barnets Ven: Google 
Drevet - Din by!

Vagtplan

I vagtplanen skriver du ind hvilke dage og tidsrum, du er tilgængelig. Når din vagt bliver booket, får du en besked med yderligere

information fra den sekretariatsansatte. I starten bliver du tilkoblet en af de øvrige koordinerende medlemmer, så du har en med til dine 

første infomøder og matchmøder. Du får som udgangspunkt besked om en booking minimum 5 dage i forvejen – du kan dog blive spurgt 

tættere på, om du stadig har mulighed.



Introduktion til Red Barnet Ungdoms 
projektportal(PP)
Dit login til Red Barnet Ungdoms projektportal sendes til dig via mail. Du skal derefter gå ind på www.redbarnetungdom.dk. I 
højre hjørne kan du trykke på Projektportalen og derefter logge ind.

I projektportalen findes følgende: 

Oversigt over frivillige

• Denne oversigt bliver opdateret af de sekretariatsansatte på Barnets Ven. Det er vigtigt at oplyse en sekretariatsansat, 
hvis en rollemodel ændrer f.eks. telefonnummer.

Budget

• Her er det muligt at få et overblik over hvor mange penge, der er brugt på hvad. Det er vigtigt at holde øje med, at der er 
balance i budgettet.

Matchstatus og statusrapporter

• Her udfylder KG-gruppen samlet en statusrapport og matchstatus 3 gange årligt (februar, maj/juni og november). Disse
statusrapporter er udformet på baggrund af de opfølgende opkald til rollemodeller og forældre, samt jeres oplevelser.



Vi håber, at du bliver glad for at være en del af 
den koordinerende gruppe!

Vi håber, at du bliver glad for at være en del af den koordinerende gruppe i Barnets Ven – og at du føler dig velkommen!

Du er altid velkommen til at henvende dig til Red Barnet Ungdoms sekretariatsansatte, hvis du har yderligere spørgsmål eller 

har brug for hjælp til at løse konkrete arbejdsopgaver!

Som koordinerende medlem i Barnets Ven gør du en stor forskel for en masse børn og unge! Vær stolt af det ☺!


