


Børns Voksenvenner er en 
professionelt ledet organisation med 
28 års erfaring i at danne venskaber mel-
lem frivillige, ressourcestærke voksne og 
sårbare børn med spinkle voksennetværk. 

Hjælp din datter ud i livet med 
en voksenven
Ville din datter have gavn af en anden 
voksen at snakke med?
Er du til tider bekymret for din datter eller 
oplever du, at hun er indelukket eller har 
problemer? Eller tænker du bare at din 
datter ville have glæde af at få nye 
oplevelser sammen med en voksenven?

En voksenven er en kvinde i alderen 20-70 
år, der nyder at tilbringe tid sammen med 
din datter 2-4 gange om måneden. Sam-
men kan de bage kager, lave perlekranse, 
bruge en eftermiddag på fodboldbanen 
eller hygge sig med hvad de har lyst til.



Hvem kan få en voksenven?
Der er flere kriterier, der skal opfyldes, for at 
din datter kan få en voksenven:
• Du er som forælder alene med din datter, 

og hendes kontakt til anden  
biologisk forælder er enten ikke  
eksisterende eller sporadisk, og jeres 
øvrige netværk er spinkelt

• Din datter skal være i skolealderen, altså 
fra cirka 6-15 år

• Din datter skal have lyst til at få en  
voksenven 

Hvad kan en voksenven give din 
datter?
Venskabet er til stor glæde for både bar-
net, voksenvennen og forælderen. Vi kan 
ud fra vores erfaringer sige, at din datter 
med en voksenvenskab får:

• En anden betydningsfuld voksen at 
knytte sig til

• Endnu flere gode oplevelser
• Større selvværd ved at mærke yderlig-

ere støtte og interesse
• Endnu en voksen, som hun kan tale  

fortroligt med og spejle sig i



Grundig screening
Alle voksenvenner har en ren straffe- 
og børneattest.
Voksenvennerne gennegår to screeningsin-
terviews og et kursus hos Børns Voksen-
venner
København, som foretages af kvalificere-
de ansatte og frivillige med social- eller 
børnefaglige baggrund.

Matchningsprocessen
I Børns Voksenvenner gennemgår vi 
en systematiseret og særdeles grundig 
proces, når et barn matches med en 
voksenven. Vi udfører hjemmebesøg 
og interviews hos familierne og laver 
venskabsmatch med henblik på lange og 
gode venskaber. 
Børns Voksenvenner laver løbende opføl-
gning for både voksenvenner og forældre.

Et venskab skabes
Børns Voksenvenner har 28 års erfaring 
med at danne venskaber. Arbejdet in-
debærer både en grundig screening af 
voksenvennerne, samt selve matching-
sprocessen.



Venskabet mellem din datter og 
voksenvennen kan tage mange 
former
Det kan være et venskab, der ligner 
forholdet til en storesøster eller en slags 
bedstemorrelation. Lige meget hvilket 
venskab dit barn får, så husk, at du som 
forælder altid vil være nummer 1 i dit 
barns liv!

Forældernetværksgruppe
Forældre har gennem årene efterspurgt 
en netværksgruppe, hvor de kunne 
udveksle erfaringer, bekymringer og 
glæder med andre forældre. Vi er glade 
for nu at kunne tilbyde forældrenet-
værksmøder faciliteret af Børns Voksen-
venner.



Hvordan gør man?
Skulle du og din datter have lyst til at få en 
voksenven, så kontakt os. 
Du kan gå i gang med det samme ved at 
udfylde kontaktformularen på vores hjemme-
side. 
Hvis du i stedet har spørgsmål er du velkommen 
til at kontakte os på telefon.

https://voksenven.dk/koebenhavn

33 15 19 48


