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 VELKOMMEN I BARNETS VEN
Vi er glade for, at du har lyst til at være ven med et barn, der har brug  
for lidt ekstra opmærksomhed og et afbræk fra hverdagen. Denne folder 
indeholder en række praktiske og nyttige informationer for dig, der er 
frivillig ven. God læselyst og velkommen i Barnets Ven.

Barnets Ven er et fritidsprojekt i Red Barnet Ungdom, 
hvor unge frivillige mellem 20 og 28 år bliver matchet 
med et sårbart barn i alderen seks til 12 år. Barnet kan 
komme fra en familie med få ressourcer i hjemmet, 
hvor barnet eksempelvis bor alene med en enkelt 
forælder og oplever økonomiske begrænsninger. Det 
kan være et barn, der bliver udsat for mobning og som 
kæmper med selvværdsproblemer eller et barn, der 
får begrænset opmærksomhed i en stor søskendeflok. 
Det er socialrådgivere, familiebehandlere, pædagoger 
eller andre kommunalt ansatte, der henviser børnene til 
projektet. Som frivillig mødes du med barnet minimum 
hver 14. dag i et år, hvor I laver forskellige sjove, hyggelige 
og lærerige aktiviteter sammen. Dermed er målet, at I 
bliver hinandens fortrolige venner, og at barnet udvikler 
sig socialt og personligt.

I løbet af året, vil du desuden blive inviteret til sjove og 
hyggelige fællesarrangementer, hvor børnene og de 
frivillige i Barnets Ven laver noget socialt sammen.

DU FÅR STØTTE AF EN KONTAKTPERSON
I Barnets Ven er der en koordinerede gruppe i dit lokal
område bestående af fire til ti frivillige, der blandt andet 
arrangerer fællesarrangementer, frivilligmøder og 
 understøtter projektets drift og rammer. 

Du vil blive tilknyttet en kontaktperson, som vil være en 
af medlemmerne i din koordinerende gruppe. En gang 
om måneden vil du modtage en sms fra din kontakt
person, som kort spørger ind til, hvordan det går mellem 
dig og barnet. Det er vigtigt, at du svarer tilbage, så din 
kontaktperson har mulighed for at understøtte dig, så 
du aldrig står alene i dit match.

HVAD KAN I LAVE SAMMEN?
Du og barnet kan for eksempel tage på eventyr i skoven, 
bage boller, gå i biffen, spille basket eller tage en dukkert 
i svømmehallen. Mulighederne er mange, og det er dig 
og barnet, der sammen aftaler, hvad I har lyst til. Der er 
afsat 200 kroner om måneden, som du og barnet barn 
kan bruge på aktiviteter og forplejning.
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RED BARNET UNGDOM – TEMA

FRIVILLIGROLLEN

Som frivillig er du hverken pædagog, barnepige eller terapeut. 
Du fungerer derimod som en ældre ven, som opbygger en 
stabil relation til et barn, der bygger på respekt, ligeværd og 
tillid. I snakker sammen, hygger og lærer af hinanden, og 
sammen deler I en masse sjove oplevelser.
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Når der er skabt et match, mødes du med barnet og 
dets familie. Det er vigtigt, at du er klar på at udforske 
nye kulturelle traditioner, og at du er åben over for 
andre måder at leve på. Mødet må ikke bære præg af at 
være belærende, men skal derimod være observerende 
og støttende. På den måde skaber du en grobund for et 
frugtbart møde med både barnet og familien.

Som frivillig skal du ikke hjælpe familien med andet end
at give barnet sjove, hyggelige og lærerige oplevelser. 
Derfor er det naturligvis vigtigt, at du har et godt forhold 
til barnets forældre. Har du lyst til at deltage i børnefød
selsdage eller lignende, står det dig frit for. Red Barnet 
Ungdom forventer blot, at du ses med barnet to gange 
om måneden.

GODT AT VIDE

• Sørg for, at I allerede i starten af 
 forløbet aftaler faste mødetids punkter 
to gange om måneden. Mødet med 
 barnet kan både foregå i weekenden 
eller efter skole. 

• Har du brug for at rykke en aftale, så sig 
det til familien i god tid, så barnet ikke 
bliver skuffet. Samme princip bliver 
familierne oplyst om, så du har mulighed 
for at lægge andre planer, hvis en aftale 
bliver aflyst.

• Som frivillig i Red barnet Ungdom skal 
du være medlem. Et medlemskab koster 
150 kroner om året.

DIN RELATION TIL 
BARNET OG FAMILIEN
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RED BARNET UNGDOM – SÅDAN ER DU FRIVILLIG

DEN GODE AFSKED
Når du siger ja til at blive ven med et barn, binder du dig 
som udgangspunktet til barnet i et år. På den måde er 
du med til at sikre stabilitet i barnets liv. Det første du 
gør, hvis du ønsker at stoppe matchet, er at tage kontakt 
til din kontaktperson. Det er vigtigt, at du i god tid infor
merer barnet, familien og kontaktpersonen om dine 
planer for at stoppe. Efter du har talt med din kontakt
person anbefaler vi, at du over de kommende éntilén 
møder mellem dig og barnet får sat ord på, hvorfor du 
inden for en overskuelig periode er nødt til at stoppe i 
matchet. Det vil på en nænsom måde for berede barnet 
på, at matchet inden længe vil stoppe. Det er også en 
rigtig god idé, at du planlægger et afskedsmøde med 
barnet, så du på en god måde får sagt farvel til barnet 
og dets familie.

I visse tilfælde er det muligt at tilbyde barnet et nyt 
match, men det er vigtigt, at du ikke på forhånd lover 
familien, at barnet kan genmatches. Derfor skal du 
kontakte din kontaktperson, inden matchet afsluttes. 

UDGIFTER OG TRANSPORT
Du får refunderet de udgifter, du har i forbindelse med 
entreer og forplejning, når du er sammen med barnet. 
Der er afsat 200 kroner per måned. Pengene må bruges 
på indkøb af mad, drikke, adgang til aktiviteter med 
mere. Det er muligt at opspare penge over maksimalt to 
måneder, så I har 400 kroner den efterfølgende måned. 

Red Barnet Ungdom dækker også eventuelle transport
udgifter til og fra din og barnets bopæl samt transport 
fra barnets bopæl til en lokal aktivitet.

Husk altid kvitteringer for alle udgifter. 
Dankortkvitteringer er ikke nok. 

Kvitteringer og en udfyldt udgiftsblanket sendes til  
udgifter@redbarnetungdom.dk.



RED BARNET UNGDOM – UDGIFTER OG TRANSPORT

7



RED BARNET UNGDOM – SAMVÆRSPOLITIK

8

RED BARNET UNGDOM – SAMVÆRSPOLITIK

I Red Barnet Ungdoms aktiviteter og projekter opbygger 
de frivillige og børnene nære sociale relationer. Derfor 
har Red Barnet Ungdom en samværspolitik, der både 
skal beskytte barnet og dig som frivillig. Her kan du 
læse et versioneret uddrag af samværspolitikken. Som 
frivillig vil du blive introduceret til Red Barnet Ungdoms 
komplette samværspolitik, som du også finder på   
www.redbarnetungdom.dk/publikationer.

FÆRDSELSREGLER PÅ SOCIALE MEDIER
Sociale medier er en del af de flestes hverdag. Derfor 
foregår fællesskaber i Red Barnet Ungdoms aktiviteter 
også online. I den forbindelse er der en række punkter, 
du skal være opmærksom på: 

• Du skal indhente skriftligt samtykke fra forældrene, 
før at du må tage billeder af deres barn og dele 
billeder af deres barn på sociale medier

• Du bør undgå at blive venner med barnet eller dets 
familiemedlemmer på sociale medier

• ‘Aktivitetsgrupper’ med andre frivillige på  Facebook 
skal være lukkede for uvedkommende

SAMVÆRSPOLITIK

SOM FRIVILLIG BØR DU VÆRE  
OPMÆRKSOM PÅ, AT

• spørge din kontaktperson eller sekretariatet til 
råds, når du er i tvivl

• personlige grænser hos børn og unge skal 
 respekteres

• kommunikere inkluderende og anerkendende

• det er okay at sige fra, hvis dine personlige 
 grænser overskrides

• verbale udtryk kan tolkes forskelligt af børn og 
voksne. Børn kan have svært ved at forstå sar-
kasme, ironi og indforståede bemærkninger

• fysisk kontakt kan opfattes som grænseover-
skridende. Alle har individuelle grænser. At sidde 
på skødet, knus og at holde i hånd kan opfattes 
anderledes af barnet, selvom det ikke var hen-
sigten 

• en lukket dør kan lede til rygter om, at der fore-
går noget forkert bag døren, selvom det ikke 
er tilfældet. Så vidt det er muligt, bør du undgå 
dette i samværet med barnet

Rectangle
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Find den nyeste version af samværspolitikken på: www.redbarnetungdom.dk/om-rbu/samvaerspolitik 
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Som frivillig bør du

●	 spørge din kontaktperson eller sekretariatet til råds, når du er i tvivl

Være opmærksom på

●	 at personlige grænser hos børn og unge skal respekteres

●	 at kommunikere inkluderende og anerkendende

●	 at det er okay at sige fra, hvis dine personlige grænser overskrides

●	 at verbale udtryk kan tolkes forskelligt af børn og voksne. Børn kan have 
svært ved at forstå sarkasme, ironi og indforståede bemærkninger

●	 at fysisk kontakt kan opfattes som grænseoverskridende. Alle har indivi
duelle grænser. At sidde på skødet, knus og at holde i hånd kan opfattes 
anderledes af barnet, selvom det ikke var hensigten 

●	 at en lukket dør kan lede til rygter om, at der foregår noget forkert bag 
døren, selvom det ikke er tilfældet. Så vidt det er muligt, bør du undgå 
dette i samværet med barnet
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Færdselsregler på sociale medier

Sociale medier er en del af de flestes hverdag. Derfor foregår fællesskaber i Red 
Barnet Ungdoms aktiviteter også online. I den forbindelse er der en række punk
ter, du skal være opmærksom på:

●	 at du skal indhente skriftligt samtykke fra forældrene, før at du må tage 
billeder af deres barn og dele billeder af deres barn på sociale medier

●	 at du undgår at blive venner med barnet eller dets familiemedlemmer på 
sociale medier

●	 at ’aktivitetsgrupper’ med andre frivillige på Facebook skal være lukkede 
for uvedkommende
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Samtykke og børneattester

Frivillige i Red Barnet Ungdom skal indlevere en børneattest. Børneattester inde
holder oplysninger om overtrædelse af straffelovens regler om seksuelle kræn
kelser af børn under 15 år. Forældrene giver desuden skriftligt samtykke til, at 
samværet med barnet må foregå på tomandshånd og ude af huset.

Tavshedspligt

Du skal værne om barnets tillid. Derfor må du som frivillig ikke videregive private 
eller personlige oplysninger om børnene eller deres familier til uvedkommende. 
Du kan også være ude for, at barnet deler private oplysninger, som du ikke skal 
videregive til dets forældre. 

Underretningspligt

Som frivillig har du pligt til at reagere, hvis du får mistanke om overgreb i barnets 
hjem. Dermed ophører din tavshedspligt, og du har pligt til at underrette sekreta
riatet. 

Der kan være tale om fire typer overgreb:

●	 Fysiske overgreb – fysisk overlast og kropslige skader

●	 Psykiske overgreb – verbale angreb, trusler, isolation og nedværdi
gende behandling 

●	 Seksuelle overgreb – fysisk, psykisk eller verbale krænkelser

●	 Vanrøgt – forsømmelse i omsorg og pleje, manglende mad og drikke, 
rent tøj, adgang til uddannelse og sundhedsvæsen

Hvis der opstår en situation, hvor du nærer mistanke om overgreb, så kontakt Red 
Barnet Ungdoms sekretariatet. Sekretariatet vil i samråd med dig og din kontakt
person aftale, hvad der skal gøres. 
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HVEM OG HVAD ER RED BARNET UNGDOM?

Red Barnet Ungdom er en børnerettighedsorganisation, 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 rettighe

SAMTYKKE OG BØRNEATTESTER
Frivillige i Red Barnet Ungdom skal indlevere en  børne   
attest. Børneattester indeholder oplysninger om over
trædelse af straffelovens regler om seksuelle  krænkelser  
af børn under 15 år. Forældrene giver  desuden skriftligt 
samtykke til, at samværet med barnet må foregå på 
tomandshånd og ude af huset. 

TAVSHEDSPLIGT
Du skal værne om barnets tillid. Derfor må du som fri
villig ikke videregive private eller personlige oplysninger 
om barnet og dets familie til uvedkommende. Du kan 
også være ude for, at barnet deler private op lysninger, 
som du ikke skal videregive til dets forældre.  

UNDERRETNINGSPLIGT
Som frivillig har du pligt til at reagere, hvis du får mistanke 
om overgreb i barnets hjem. Dermed ophører din tavs
hedspligt, og du har pligt til at underrette sekretariatet. 

Der kan være tale om fire typer overgreb:

• Fysiske overgreb – fysisk overlast og kropslige skader

• Psykiske overgreb – verbale angreb, trusler, isolation 
og nedværdigende behandling 

• Seksuelle overgreb – fysisk, psykisk eller verbale 
krænkelser

• Vanrøgt – forsømmelse i omsorg og pleje, manglende 
mad og drikke, rent tøj, adgang til uddannelse og 
sundhedsvæsen

Hvis der opstår en situation, hvor du nærer mistanke 
om overgreb, så kontakt Red Barnet Ungdoms sekreta
riatet. Sekretariatet vil i samråd med dig og din kontakt
person aftale, hvad der skal gøres. 
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RED BARNET UNGDOM – UDDANNELSE

UDDANNELSE AF FRIVILLIGE
Der afholdes årlige uddannelsesdage, der ruster dig 
til at være frivillig. Det er obligatorisk for nye frivillige i 
Barnets Ven at deltage i den næstkommende uddan
nelsesdag. Du vil få besked om datoen i god tid.  

To gange om året vil du blive tilbudt gruppesamtaler 
sammen med andre frivillige i Barnets Ven og en psy
kolog. Samtalerne med psykologen gør dig i stand at 
reflektere over din relation til barnet. Du får mulighed 
for at drøfte de udfordringer, som du måske oplever, 
og samtidig er der plads til at udveksle erfaringer med 
andre frivillige. Det er obligatorisk at deltage i en grup
pesamtale mindst en gang om året.



RED BARNET UNGDOM – HVEM & HVAD

11

Red Barnet Ungdom er en børnerettighedsorganisation, 
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 børns 
ret til uddannelse, fritid og til ikke at blive diskrimineret 
samt børns ret til at blive hørt og anerkendt.

Rosenørns Allé 12
DK–1634 København V

Mail: barnetsven@redbarnetungdom.dk
Tlf.: 3524 8542

www.redbarnetungdom.dk

HVEM OG HVAD ER  
RED BARNET UNGDOM?



HÅNDBOG FOR FRIVILLIGE  
I BARNETS VEN

Med projektet Barnets Ven hjælper  
Red Barnet Ungdoms frivillige udsatte  
og marginaliserede børn, hvis trivsel og 
sociale udvikling er truet.

Frivillighåndbogen for Barnets Ven er 
en informationsfolder med nyttige og 
praktiske oplysninger til dig, der er  
frivillig ven for et sårbart barn i alderen 
seks til 12 år.

 “Jeg synes, at det er hyggeligt at have
en ven i Barnets Ven. Det er fedt at 
have en at snakke med, som jeg ikke 
er i familie med. På en måde kan man 
fortælle lidt mere.”

— 11-årig pige


