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RED BARNET UNGDOM – INTRO

BARNETS VEN – HVAD 
ER DET?

 –
Projektet henvender sig til udsatte og 
ensomme børn. Det bygger på en ung-
med-yngre relationer

BARNETS VEN – ET PROJEKT MED  
UDGANGSPUNKT I DET ENKELTE BARN

HVAD ER BARNETS VEN? 
Barnets Ven er et rollemodelsprojekt i Red Bar-
net Ungdom. Projektet er en én-til-én relation, 
hvor unge frivillige bliver matchet med et barn, 
der har brug for en stabil ven og en positiv 
rollemodel. 

Barnet og den unge frivillige ser hinanden 
minimum hver 14. dag og laver forskellige sjove, 
hyggelige og lærerige aktiviteter sammen. 
Det er den frivillige og barnet, der i fællesskab 
beslutter, hvad de skal lave sammen. Aktivitet- 
erne kan være alt lige fra en tur i biografen, på 
legepladsen, biblioteket og museum til besøg i 
sportsklubber, kagebagning, højtlæsning eller 
en god snak. Gennem aktiviteterne bliver barn-
et og den unge frivillige rollemodel hinandens 
fortrolige venner. 

Med jævne mellemrum er der fællesture, 
hvor alle børn og unge frivillige i projektet laver 
noget socialt sammen. Du finder Barnets Ven i 
Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Horsens, København, 
Odense, Randers, Vejle, og på Den københavn-
ske vestegn.

PROJEKTETS FORMÅL 
Projektets sigte er at give børn fra økonomisk 
trængte familier, som har meget om ørene og 
et begrænset socialt netværk, flere muligheder 
for at blive hørt, set og udfolde sig gennem 
positive og lærerige oplevelser og aktiviteter i 
barnets lokalområde. Projektet styrker børne-
nes trivsel og sociale og personlige udvikling 
gennem den trygge og tillidsfulde én-til-én 
relation til rollemodellen, og introducerer 
børnene til det lokale kultur- og fritidsliv med 
henblik på at øge deres sociale netværk.



„Det er 4 år siden jeg fik min ven. Jeg havde 
ikke noget at lave. Nu har jeg en ven, som er 
virkelig sjov og hyggelig at være sammen 
med. Det er sjovt at være med i Barnets Ven, 
fordi vi laver alt muligt sammen. Jeg har 
også lært rigtig mange nye ting. Før turde 
jeg ikke læse højt. Nu har jeg lært at skrive 
og læser også højt over for andre. Det har 
jeg for eksempel lært ved at gå på museum, 
hvor jeg så kan læse teksterne på det, vi ser. 
Vi snakker om, hvad man kan blive. Jeg har 
for eksempel set, hvordan det er at være 
pilot. Det lærte jeg bare rigtig meget af. Før 
lavede min ven altid pandekager til mig, 
men nu kan jeg også vende pandekager i 
luften og servere dem for min ven“

AROOSA GONDAL, 12 ÅR
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RED BARNET UNGDOM – BØRN

BØRN I BARNETS VEN

Børnene i Barnets Ven er mellem 6 og 12 år og 
ønsker at have en ung ven, som de kan have 
gode oplevelser med, og som alene har fokus 
på dem. Børnene benytter sig sjældent af det 
lokale fritidsliv og har behov for én-til-én kon-
takt med en person, som de kan se op til, snak-
ke med og lave hyggelige og lærerige aktiviteter 
sammen med. Børnene må i udgangspunktet 
ikke have en diagnose som for eksempel ADHD 
eller alvorlige psykosociale udfordringer, da det 
ikke er et krav til de frivillige, at de har kompe-
tencer, en sådan relation kan kræve. Såfremt 
projektets samarbejdspartnere vurderer det 
relevant, kan der dog gøres undtagelser fra 
dette udgangspunkt.
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RED BARNET UNGDOM – IPSEM LOREMRED BARNET UNGDOM – FORÆLDRE

FRIVILLIGROLLEN

 –
Som frivillig er du hverken pædagog, 
barnepige, terapeut eller „papmor/
papfar“ - du er derimod en ildsjæl, som 
ønsker at opbygge et venskab til et 
barn gennem gensidig læring, samtale 
og sociale og kulturelle aktiviteter

SOM FRIVILLIG FÅR DU

-
1. EN GOD VEN

2. FÆLLESSKAB

3.  ET STORT NETVÆRK AF FRIVILLIGE, DER 

BRÆNDER FOR BØRNS TRIVSEL

4. KURSER OG UDDANNELSE

5. KULTURELLE OG SOCIALE OPLEVELSER

6. STYRKET DIT CV

VIL DU VÆRE FRIVILLIG?

Er du mellem 20 og 30 år, og brænder du for 
at gøre en positiv forskel for et barn, som har 
behov for en ven at relatere sig til, se op til og 
lave sociale aktiviteter med? Kan du binde dig 
på samvær med et barn hver 14. dag gennem 
minimum et år? Gennem Barnets Ven får du 
sjove og hyggelige oplevelser sammen med din 
ven og projektets andre frivillige rollemodeller 
og børn. Du kan være med til at gøre en svær 
hverdag lettere for et barn i dit lokalområde 
ved at opbygge en tillidsfuld relation og støtte 
barnet i at udvide sit sociale netværk. Barnets 
Ven tilbyder dig også uddannelse og super-
vision, som kan være med til at styrke dine 
kompetencer i arbejdet med børns trivsel. 
Som frivillig i Red Barnet Ungdom skal du give 
samtykke til, at Red Barnet Ungdom indhenter 
en børneattest. Du skal også være medlem 
af organisationen - det koster kun 100 kr. om 

året at være medlem, og din støtte er med til at 
skabe masser af muligheder og tilbud for børn 
og unge i ind- og udland.

Vil du være med? Så læs nærmere og kon-
takt os gennem www.barnetsven.dk. 



„Den gruppe af skolesocialrådgivere, jeg 
samarbejder med, er meget interesseret, 
ligesom Børnefamiliecenteret på Østerbro 
klappede i deres hænder, da de hørte om 
denne mulighed for at udvide et barns 
netværk“

SKOLESOCIALRÅDGIVER PÅ ØSTERBRO
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RED BARNET UNGDOM – FRIVILLIG RED BARNET UNGDOM – SAMARBEJDSPARTNERE

Red Barnet Ungdom kan ikke stå alene med ar-
bejdet i Barnets Ven. Vi har brug for kontakt til 
samarbejdspartnere, der kender børnenes fa-
milier og kan hjælpe os med at gøre opmærk-
som på, hvor behovet for den frivillige indsats 
ligger. Eksempler på samarbejdspartnere er 
Børnefamiliecentre og Familierådgivninger, 
boligsociale foreninger, skolefritidsordninger, 
skoler og deres integrations- og AKT-vejledere. 
Samarbejdspartnere i Barnets Ven har alle det 
til fælles, at de er i kontakt med familier, der 
har sociale og/eller økonomiske kår, der gør 
hverdagen ekstra tung for børnene. 

KENDER DU ET BARN, DER HAR BRUG FOR 
EN VEN?

Samarbejdet er en essentiel byggesten i 
Barnets Ven og er afgørende for projektets 
succes. Hvis Du/I arbejder for en institution 
eller er medlem af en forening, der passer 
ovenstående beskrivelse, kan Du/I hjælpe os 
og de involverede børn ved at tage kontakt og 
etablere et samarbejde.

TIL SAMARBEJDSPARTNERE 
I BARNETS VEN

I Barnets Ven har du som forælder mulighed 
for at give dit barn nogle sjove og spændende 
oplevelser med en ung og engageret frivillig, 
som har dit barns trivsel i centrum. Hverdagen 
kan undertiden virke uoverkommelig for alle 
forældre. Derfor har Barnets Ven fokus på at 
give børn positive oplevelser sammen med 
deres helt egen ven og derigennem udvide 
deres sociale netværk. Disse oplevelser og ak-
tiviteter kan tage mange former: For eksempel 
et besøg på biblioteket, udflugter til lærerige og 
sjove aktiviteter som Den Blå Planet, Glypto-
teket, Den Gamle By i Aarhus m.m., hyggelige 
samtaler, sportsbegivenheder, og introduktion 
til det lokale foreningsliv. Som forælder er det 
blot vigtigt at give den unge ven lov til at nyde 
tid med dit barn et par gange om måneden.

Er du interesseret i at høre nærmere? Så 
snak med vores lokale samarbejdspartner, som 
har udleveret denne folder til dig, eller kontakt 
os via www.barnetsven.dk.

ER DU FORÆLDER?



RED BARNET UNGDOM – HVEM & HVAD

HVEM & HVAD ER
RED BARNET UNGDOM?

KONTAKTINFORMATIONER
RED BARNET UNGDOM
ROSENØRNS ALLÉ 12
DK–1634 KØBENHAVN V

WWW.REDBARNETUNGDOM.DK
TLF. 3524 8542

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

Børn er deres egne. Dem er der ingen, der ejer. Derfor 
har børn rettigheder som alle andre mennesker. 

Børn er særligt sårbare pga. deres alder og styrke. 
Derfor kan de ikke nødvendigvis selv sikre, at deres 
rettigheder bliver overholdt. De har deres eget sæt ret- 
tigheder, som er sikret i FN’s Børnekonvention fra 1989. 

Red Barnet Ungdom arbejder særligt for at sikre 
børns ret til uddannelse, fritid og deres internationale 
rettigheder. 

Vi er ca. 2.500 medlemmer og ca. 900 frivillige. 


