
Børns Voksenvenner skaber venskaber mellem børn med spinkle voksen-
netværk og frivillige voksne med tid og overskud til at gøre en forskel for 
et barn.

Gør en forskel for et barn, der savner en ekstra voksen
• Er du mellem 20 og 35 år?
• Har du tid til at mødes med et barn (cirka 11-15 år) et par timer 2-4 

gange om måneden?
• Ser du dig selv blive boende i området de næste par år?
• Vil du skabe en tæt relation med et barn og give mere mod i en tid 

med identitetsdannelse og udvikling?
• Har du lyst til at gøre en frivillig indsats, som gør en kæmpe forskel?
• Vil du deltage i og støtte op om netværksskabende aktiviteter på 

tværs af venskaber?

Så meld dig som storebror eller storesøster i Børns Voksenvenner.

Det, du gør i dag, gør en forskel i morgen.

Som frivillig får du
• et helt specielt venskab
• et større netværk
• del i et fællesskab
• kursus og netværksmøder det første år
• støtte og sparring fra Børns Voksenvenner
• personlige erfaringer og et forbedret CV.

Sådan bliver du storebror eller storesøster
For at blive godkendt som storebror eller storesøster, skal du gennemgå 
vores systematiserede og grundige screenings- og matchproces med  
interviews, hjemmebesøg og uddannelsesforløb. Du skal desuden kunne 
fremvise en ren børne- og straffeattest.

Det kan tage tid at finde det rigtige match, men processen er afgørende for 
at skabe et godt, fortroligt og langvarigt venskab. Den store grundighed  
er også med til at skabe tryghed hos både frivillige og forældre.

Læs mere og find ansøgningsskemaet på voksenven.dk

FORSIDE
FRIVILLIGE

Start noget stort
Bliv storebror eller storesøster 



FORSIDE
FORÆLDRE

Start noget stort
Giv dit barn en 
storebror eller storesøster

”En reservesøster er det bedste, jeg nogensinde har givet min datter.  
Det er hendes frirum i hverdagen, og jeg får den gladeste pige hjem igen.”

 – En mor

Mangler dit barn en ekstra voksen i sit liv?
• Er dit barn mellem cirka 11 og 15 år?
• Har du og dit barn ingen eller kun sporadisk kontakt til den anden 

forælder?
• Har dit barn et spinkelt netværk med få tætte voksenrelationer?
• Bor du alene med dit barn, eller er der svær sygdom eller svære 

handicaps blandt den øvrige del af familien?
• Ønsker dit barn selv at få en ekstra voksen i sit liv?

Så kontakt os, og hør om mulighederne for at give dit barn en 
storebror eller storesøster.

Venskaber gennem Børns Voksenvenner giver børn øget selvværd og mod 
på nye udfordringer. 

Vores frivillige storebrødre og storesøstre er mellem 20 og 35 år og har 
mange forskellige baggrunde og interesser. Fælles for dem er dog, at de 
har tid og overskud til at være en ekstra voksen og rollemodel i et barns liv. 
 
Sådan skaber vi venskaber 
Vi danner venskaberne på baggrund af vores systematiserede og grun-
dige screenings- og matchproces med interviews, hjemmebesøg og ud-
dannelsesforløb. Alle storebrødre og storesøstre skal desuden fremvise 
en ren børne- og straffeattest.

Det kan tage tid at finde det rigtige match, men processen er afgørende for 
at skabe et godt, fortroligt og langvarigt venskab. Den store grundighed er 
også med til at skabe tryghed hos både forældre og frivillige. 

Vil du vide mere? 
Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål.

Læs mere og find kontaktoplysninger på voksenven.dk

Da vores frivillige ikke skal have en bestemt faglig baggrund, kan 
vi desværre ikke påtage os at hjælpe børn, der har behov for et  
professionelt, socialpædagogisk tilbud.


