
BARNETS 
VEN
Vejledning til 
henvisning af børn



Med projektet Barnets Ven støtter Red Barnet Ungdom 
udsatte og marginaliserede børn, hvis trivsel og 
 sociale udvikling er truet. Dette hæfte vejleder dig i,  
hvordan du henviser et barn til Barnets Ven, og 
 informerer dig om, hvilke børn der egner sig til at 
være med i projektet. 

HVEM ER BØRNENE I BARNETS VEN?
Børnene i Barnets Ven har typisk det tilfælles, at de 
er udfordret af sociale eller emotionelle problemer, 
der er ødelæggende for deres tro på, at de kan klare 
sig selv. 

For at et barn kan blive en del af Barnets Ven, skal det 
være mellem seks og 12 år. Et barn i Barnets ven er et 
barn, der 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. Det kan være et 
barn, der bor i et socialt udsat boligområde og mang-
ler tilknytning til det lokale fritids-og foreningsliv. 

Barnet kan komme fra en familie med få ressourcer 
i hjemmet, hvor barnet eksempelvis bor alene med 
en enkelt forælder og oplever økonomiske begræns-
ninger. Det kan være et barn, som har et afgrænset 
socialt netværk eller bliver udsat for mobning og som 
kæmper med selvværdsproblemer. Et barn i Barnets 
Ven kan ligeledes være et barn, der får begrænset 
opmærksomhed i en stor søskendeflok.

De frivillige rollemodeller i Barnets Ven bliver nøje 
udvalgt og gennemgår et grundigt uddannelses-
forløb, som ruster dem til at varetage deres funktion 
som rollemodel. De frivillige rollemodeller har dog 
ikke nødvendigvis nogle formelle pædagogiske 
 kompetencer. For at et barn kan få en rollemodel,  
er det derfor afgørende, at barnet:

• er i stand til at indgå i en positiv én-til-én relation 
med den frivillige rollemodel, hvor begge parter 
får noget godt ud af venskabet

• er i stand til at kommunikere på dansk
• ikke har en psykisk diagnose

Derudover er det væsentligt, at barnets forældre:

• er i stand til at indgå i en positiv samarbejds-
relation med den frivillige rollemodel

• er 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 deres egen 
rollemodel. 



SÅDAN HENVISER DU ET BARN
Når du har vurderet, at et barn passer til kravene 
for at være en del af Barnets Ven, skal du kontakte 
barnet og barnets forældre for at få afklaret, om de 
er interesserede i at deltage. Efterfølgende skal du 
udfylde et kort ansøgningsskema, som du finder på 
www.barnetsven.dk.

Du kan udfylde ansøgningsskemaet på vegne af 
barnet og barnets forældre med deres mundtlige 
samtykke, eller du kan udfylde ansøgningsskemaet 
sammen med barnet og barnets forældre.

Kommunen Red Barnet Ungdom 

Rekruttering og uddannelse af rollemodeller X

Koordinering af match mellem børn og rollemodeller X

Forældrekontakt X

Support af frivillige X

Monitorering, evaluering og afrapportering X

Projektadministration og økonomistyring X

Vedligeholdelse af kontakt til familier og børn X X

Årlig evaluering af projektet X X

Hvervning af børn til projektet X

Udfyldelse og afsendelse af ansøgningsskemaet til Barnets Ven X

Henvisning af børn X

 Efter jeg har fået min ven, har jeg leget mange steder –  
og ikke bare derhjemme. Jeg har lært meget af ham.  
Tidligere var jeg bange for at spørge andre børn, om de ville 
være venner, men nu har jeg lært at gå hen at spørge.”

— OTTEÅRIG DRENG OM BARNETS VEN

 “JEG PLEJEDE AT  
LEGE ALENE DERHJEMME.

HVEM GØR HVAD?



HVEM & HVAD ER
RED BARNET UNGDOM?

RED BARNET UNGDOM
ROSENØRNS ALLÉ 12
DK-1634 KØBENHAVN V

www.barnetsven.dk
Tlf.: 35 24 85 42
Mail: barnetsven@redbarnetungdom.dk

Red Barnet Ungdom er en børnerettigheds-
organisation, der arbejder for en mere børnevenlig 
verden, hvor børn og unge bliver taget alvorligt. 

Børn er sårbare på grund af deres alder. De kan  
ikke altid sikre, at deres rettigheder bliver  overholdt.  
Derfor kæmper Red Barnet Ungdom for børnenes 
rettigheder, som er sikret af FN’s børnekonvention 
fra 1989.

Red Barnet Ungdom arbejder særligt for at sikre  
at børn bliver hørt og anerkendt og deres ret til 
uddannelse, fritid og til ikke at blive diskrimineret. 

Og jeg har lært at være meget mere sammen med andre og 
få nye venner. Og så har jeg har mødt andre, der har det lige 
så svært som mig. Det er gået rigtig godt, synes jeg.”

 “JEG HAR LÆRT, AT JEG SKAL 
VÆRE VENLIG, OG AT JEG IKKE 
HELE TIDEN SKAL VÆRE SUR. 

— OTTEÅRIG DRENG OM BARNETS VEN


