Hvem kan få en voksenven?
En guide omkring at få og skabe et venskab

Hvem kan få en voksenven?
Der er flere kriterier, der skal opfyldes, når dit barn
skal have en voksenven:
 du er som forælder alene med barnet, og barnets kontakt
til anden biologisk forælder er enten ikke eksisterende eller meget spinkel
 barnet skal være i skolealderen, altså fra cirka 6 år
 I skal bo i København, Frederiksberg eller i omegnen af
København. Se på: www.voksenven.dk/lokalforeninger,
for at finde Børns Voksenvenner i andre byer
 barnet skal have lyst til at få en voksenven

Hvad kan en voksenven give dit barn?
En voksenven har tid til alt det, som kan være svært for en forældre at nå i en travl
hverdag fx. at bygge en drage, bruge en eftermiddag på fodboldbanen eller en aften på at spille spil - eller til bare at lade dagen gå sin egen gang.
Vennerne mødes typisk 2-4 gange om måneden. Efterhånden som venskabet vokser, vil man som forældre opleve et barn, som bliver mere glad og åben, får mere
selvtillid samt mod på udfordringer og udvikling. Ud fra vores erfaring, gennem
mere end 26 år kan vi fortælle at fordelene er mange, fx.:
barnet kan og vil knytte sig til en anden betydningsfuld voksen
barnet får endnu flere gode oplevelser
barnet får udvidet sit voksennetværk
barnet får et større selvværd ved at mærke yderligere støtte,
kærlighed samt interesse
 barnet får endnu en voksen at spejle sig i
 barnet oplever endnu en voksen, der ikke svigter, og lærer dermed
om ansvar samt tillid
 barnet får med voksenvennen mulighed for at tale fortroligt om en
eventuel konflikt med f.eks. sin forælder, og finde en løsning sammen med voksenvennen i stedet for at stå alene med problemet





Det nære venskab mellem barnet og voksenvennen vil i høj grad være til stor glæde for alle parter, men du vil som forælder altid være
nummer 1 i dit barns liv!

Vi har over 26 års erfaring
med at skabe venskaber
Personerne som melder sig som voksenvenner, er lige så forskellige som alle andre:
Vi har både unge og gamle, jyder og Københavnere, byboere og landmænd. Ét fællestræk har voksenvenner dog – de er ressourcestærke og indstilllede på at gøre en
forskel.
Grundig Screening
En ren straffe- og børneattest er naturligvis en uomgængelig forudsætning for at
komme i betragtning som voksenven. Dernæst gennemgår personen to screeningsinterviews hos Børns Voksenvenner København. Disse interviews følger en gennemarbejdet metodik og foretages af frivillige med en relevant proffessionel baggrund
fra social- eller sundhedsområdet. Kommer personen gennem dette nåleøje, går
man videre til “matchningsprocessen.
Matchningsprocessen
For at sikre langvarige og succesfulde venskaber opererer Børns Voksenvenner
København med “matchere”. Matcherenes opgave er gennem en systematiseret og
særdeles grundig proces for at kunne matche børn og voksne. Konkret sker dette
blandt andet gennem hjemmebesøg og interviews hos både familie og voksenven.
Vi kigger blandt andet på fællses interesser, geografi og kemi, når vi matcher voksne
og børn. Matchningsprocessen foretages altid af to personer, hvoraf mindst den ene
har en relevant professionel baggrund fra social- eller sundhedsområdet.

Om Børns Voksenvenner København
Børns Voksenvenner er en organisation baseret på frivilligt arbejde. Vi har eksisteret siden
1990 og har siden da etableret mere end 40 lokalforeninger over hele landet samt skabt mere end 3.700 venskaber mellem børn og voksne. Vores arbejde støttes økonomisk af blandt
andet Socialministeriet samt en lang række større virksomheder og private sponsorer.
Vores vision, vores mål er: ”At gøre en positiv forskel for børn og unge med spinkle eller svære
familieforhold, at skabe kontakt mellem børn, der har et meget snævert voksennetværk og
frivillige ressourcestærke voksne, med overskud og lyst til at være ven for et barn - og en god
person at spejle sig i”.
Vores mission, vores metode til at nå dette mål formulerer vi således: ”Med udgangspunkt i
viden, faglighed og erfaring skaber Børns Voksenvenner værdifulde og udviklende venskaber mellem ramte familier med små børn og ressourcestærke voksne”.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du altid velkommen
til at ringe til Børns Voksenvenner København og høre mere om os.
Børns Voksenvenner København
Ny Kongensgade 9B, 4 sal
1472 København K

Skulle du og dit barn have lyst til at få en
voksenven til barnet, så kontakt os og vi vil
forsøge at finde den rette løsning for jer.

kbh@voksenven.dk
www.voksenven.dk/koebenhavn
+45 3315 1948

Skulle der opstå eventuelle problemer eller
konflikter er Børns Voksenvenner København altid til rådighed.

