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Resumé af Workshop om udsatte familier med børn og unge 

23. maj 2019 i Munke Bjergby 

Intro  

Vi vil gerne hjælpe udsatte familier med børn og unge ud af ensomhed og ind i frivillige 

fællesskaber. 

De to fødders princip: Alle blev indbudt til at gå og komme igen efter lyst og behov. 

Fortælling fra det virkelige liv v. Helge Christensen  

I forbindelse med Dansk Folkehjælp Vestsjællands sommerlejre for enlige mødre og deres børn 

har foreningen i mange år arbejdet med at inddrage brugere som frivillige medarbejdere. Det kan 

godt lade sig gøre, og det er til glæde og gavn såvel for foreningen og dens brugere som for dem 

der bliver frivillige. Disse nye frivillige har meget at byde ind med, og de både viser sig at være 

ressourcestærke og vinder mere overskud med opgaverne. 

Hvad har vi på hjerte? – idéer til tiltag for udsatte familier med børn og unge v. Lone Lisborg 

Billedkort som kreativ omvej til at fokusere på sagen og få det frem vi har på hjerte. 

To og to: Hvorfor valgte jeg dette billede? Idéer til tiltag for udsatte familier med børn og unge på 

post-it’s. Tre udvalgte idéer fra hver gruppe på væg - bilag med stikord herfra vedhæftet. 

Mulige levedygtige tiltag v. Tonie Bjørneskov 

Under pausen med fælles måltid opslog tre deltagere hvert sit forslag til tiltag for udsatte familier 

med børn og unge, som de ville være tovholdere for (første kriterie for levedygtighed). De 

præsenterede deres forslag og inviterede øvrige deltagere ind i gruppearbejde med planer om 

første nærmeste skridt mv for forslagene (andet kriterie for levedygtighed). Der opstod desuden 

en ’vandrende’ gruppe med tværgående idéer og spørgsmål v. Helge Christensen – bl.a. blev alle 

grupper spurgt om, hvordan de vil få kontakt til målgruppen, de udsatte familier med børn og 

unge. Der kom følgende ud af gruppearbejderne: 

Netværkscafé v. Lisbeth Gaarde, ADHD foreningen - lokalafdeling Vestsjælland  

Tilbud om fællesskab, netværk, fællesspisning, aktiviteter for børn med ADHD og deres familie.  

Første nærmeste skridt: 1. Finde lokale – måske sundhedshuse, eller MÆTVÆRK hvor  

      fællesspisning eksisterer i forvejen (er det hver onsdag?),  

      og/eller samarbejde med ungdommens røde kors 

  2. Hvad skal en café kunne? – kom som du er…. 

Målgruppe-kontakt:  Børn med ADHD findes via netværk, mund til mund, personlig kontakt.  

  Vil søge vejledning i Frivilligcentret.  

Frivillige medarbejdere: Ingen workshop-deltagere meldte sig. 

Naturrum v. Kirsten Jensen, Naturklubben Munke Bjergby  

Tilbud for børn med mulighed for at bruge natur og dyr til at finde ro og nyt mod.  

Første nærmeste skridt: Naturklubben stiller blot sine faciliteter til rådighed under den  

  forudsætning, at der følger hjælpere med. 

  Måske vil Naturklubben i gang med en generationsskifte-proces for at  
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  sikre foreningens fortsatte existens på længere sigt. 

Målgruppe-kontakt:  Naturklubben har selv mange deltagere, og vil derfor ikke opsøge nye. 

  Alle børn kan deltage i Naturklubben, der er ikke en specifik målgruppe. 

Frivillige medarbejdere: Ingen meldte sig. 

På kanten v. Lotte Ørskov Hesse, Folkekirkerne i Sorø Kommune   

Et tilbud for udsatte, ensomme drenge, hvor de kan møde andre drenge der har det lige som dem 

selv, lidt svarende til Pigeliv/Pigerum, men med fokus på særlige behov for drenge. 

Første nærmeste skridt: 1. Udvikle idéen med konkrete aktiviteter – ku fx være noget med jagt

      og vild natur, hvor drengene ku være med til at partere et dyr, prøve  

      at blæse i jagthorn mv. 

  2. Lave en flyer – få hjælp til det i Frivilligcentret. 

Målgruppe-kontakt:  Kommunale medarbejdere i relevante forvaltninger kan hjælpe med at  

  finde udsatte, ensomme drenge; fx Sundhedsplejen på skolerne og SSP. 

  Præster kan også spotte dem. 

  Kontakte forældrene, som skal melde barnet / den unge til. 

Frivillige medarbejdere: Ingen meldte sig, men vil finde frivillige i menigheder, når projektet 

  tager mere konkret form. 

Elektronisk netværksforum – vandrende/tværgående idé v. Katja Kondas, Sejt at sige nej 

Nogen synes det kunne være rart med et elektronisk netværksforum, hvor man kan finde 

samarbejdspartnere mv. Andre vil hellere mødes til workshops og andre netværks-arrangementer. 

Første nærmeste skridt: Idéen blev præsenteret som en opgave Frivilligcentret burde påtage sig,  

  men det er en stor opgave, som Frivilligcentret ikke har ressourcer til.  

Frivillige medarbejdere: Ingen meldte sig. 

Evaluering 

Flere gav udtryk for at denne form for møde var en god måde at netværke på, og at det var dejligt 

at andre kunne bruge ens erfaringer, men der var sat for lang tid af til arbejdet i grupperne. 

Øvelsen med billedkortene var go, og flere ville gerne have haft mere tid til den. 

Opmærksomhed på hvilken fortælling vi har. Hvad betyder det for fortællingen, når vi bruger 

begrebet ”udsatte familier”? 

Fokus rykkede sig fra at trække udsatte familier med børn og unge ind i frivillige fællesskaber til at 

udvikle/give tilbud primært til udsatte børn.  

Der var en del usikkerhed på, hvordan man får skabt kontakt til målgrupperne. Det blev flere 

gange nævnt, at persondatalovgivningen lagde begrænsninger på mulighederne. 

Deltagerne repræsenterede 

Hjerneskadeforeningen, Naturklubben Munke Bjergby, Munke Bjergby Borgerforening, Unge for 

ligeværd, Sejt at sige nej, Ungdommens røde kors, ADHD foreningen - lokalafdeling Vestsjælland, 

Børns Voksenvenner, Mentor Emanuel, Folkekirkerne i Sorø Kommune, Sorø Arkæologiske 

Forening, 2 ’løse’ frivillige, samt ansatte og bestyrelse i Frivilligcenter Sorø. 
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Bilag: Idéer til tiltag for udsatte familier med børn og unge – stikord fra post-it’s 

 ”Det offentlige” bør inddrages, være aktive og ”reklamere” for tilbud. 

 ”spejder” /trop/orden/reglement 

 Alt kan forandres med en handling 

 At få vinger til at flyve med styrke. Afsæt 

 Drengerum 

 EDB programmør Christopher Tung Poulsen, ungdommens røde kors 

 Én forening tager ansvar for én familie 

 Et åbent fællesskab 

 Frihed, tillid, ligeværdighed 

 Fællesskab 

 Fællesspisning 

 Gode relationer – gode oplevelser 

 Højt til loftet 

 Muligheder/ tilbud 

 Netværke mellem foreningerne 

 Netværkscafé 

 Nok venner 

 Omsorgsdyr 

 Opmærksom på usynlige handicap 

 Passe på vi ikke ”stigmatiserer” – pas på ”de udsatte” 

 Samlet indsats (tværfagligt) 

 Samvær: ”kom som du er” – hjælp til at tage det første step. 

 Selvrespekt 

 Sommerlejr 

 Spørg? 

 Tid til fordybelse 

 Tilbud! Arrangementer: enkelte, flere 

 Uden sociale skel (NONPROFIT) 

 Udflugter 

 Valg 

 Vi tilbyder ro i frirum 

 Økonomi 

 

 


