
Bliv familieven
Gør en forskel for en familie



Som ene-forælder til små børn kan 
det være svært og ensomt, hvis 
der ikke er andre voksne at dele  
familiens oplevelser med. 

Som frivillig familieven bliver du 
ven med en hel familie bestående  
af ét eller flere børn i alderen 0-6 
år og én forælder, oftest en mor.  
Familien har et spinkelt netværk 
med få tætte voksenrelationer,  
typisk på grund af skilsmisse, døds-
fald, sygdom eller lange geografiske 
afstande.

Som frivillig familieven tager 
du del i forælderens glæder og  
bekymringer for barnet eller 
børnene, og du støtter familien, 
hvor det kan lade sig gøre.

I bestemmer selv, hvad I laver sam-
men. Nogle familievenner bruger  
på længere sigt tid alene med  
barnet eller børnene, men ven-
skabet er først og fremmest med  
hele familien.

Du kan blive familieven som enkelt-
person eller som par. Det vigtigste 
er, at du har tid og overskud til at  
involvere dig i en families liv og  
indgå i et netværk omkring foræl-
deren. Du mødes typisk med fam-
ilien et par timer 2-4 gange om 
måneden.
 
For at blive godkendt som familie- 
ven, skal du gennemgå vores 
systematiserede og grundige 
screenings- og matchproces med 
interviews, hjemmebesøg og ud-
dannelsesforløb. Alle familieven-
ner skal desuden fremvise en ren 
børne- og straffeattest.

Når du er godkendt som fami-
lieven og matchet med en familie, 
vil du det første år blive inviteret til  
relevante netværksmøder sammen 
med andre familievenner og vok-
senvenner. Her udveksler I erfa-
ringer og får råd og vejledning af 
Børns Voksenvenner. 

Vi følger venskaberne tæt det første 
år, og som familieven er du al-
tid velkommen til at kontakte os,  
hvis du har brug for rådgivning om 
venskabet – også efter det første år.

Gør en livsvarig 
positiv forskel 

Hjælp og støtte i venskabet

En ekstra voksen 
i en families liv

Hvem kan blive familieven?



Børns Voksenvenner er en landsdækkende frivillig forening, som skaber ven-
skaber mellem børn eller familier med spinkle voksennetværk og frivillige 
voksne med tid og overskud til at gøre en forskel.

Vi har skabt venskaber siden 1990. Vi danner venskaberne på baggrund 
af vores systematiserede og grundige screenings- og matchproces med  
interviews, hjemmebesøg og uddannelsesforløb. 

Det kan tage tid at finde det rigtige match, men vores grundige proces 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.
  
Børns Voksenvenner er en ikke-politisk forening uafhængig af religion,  
økonomiske interesser og offentlige myndigheder.  

Vil du vide mere?  
Kontakt os endelig, hvis du har spørgsmål. Eller giv denne folder til én,  
som kunne blive en god familieven.

Læs mere og find kontaktoplysninger på voksenven.dk 
Du kan også finde os på Facebook og Instagram.

Om Børns Voksenvenner


