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Evaluering af venskabsgrupper  
– de vigtigste erfaringer  

Red Barnet Ungdom (RBU) har gennem en årrække tilbudt landets kommuner at etablere 

venskabsgrupper for børn med flygtningebaggrund, der netop har fået opholdstilladelse i 

Danmark. Venskabsgrupperne har til formål at give børnene et meningsfuldt fællesskab, en tryg 

start  og kendskab til deres lokalområde. Socialt Udviklingscenter SUS har evalueret effekten af 

venskabsgrupperne. 

 

Baseret på interviews med mere end 50 børn, der i dag benytter sig af RBU’s venskabsgrupper, 

frivillige fra grupperne, samt familierådgivere og ledere i 3 kommuner der har 

venskabsgrupper, må det vurderes, at RBU’s venskabsgrupper er lykkes med at skabe 

meningsfulde fællesskaber og et socialt frirum for de børn med flygtningebaggrund, der 

benytter sig af tilbuddet. 

 

Børnene oplever, at venskabsgrupperne bidrager til at introducere dem til det danske sprog, 

dansk kultur og traditioner, tilbud i lokalområdet samt til den uformelle hverdagskultur. I 

venskabsgrupperne får børnene viden og oplevelser, som deres forældre ikke kan tilbyde dem. 

Til gengæld kan børnene videreformidle den viden, de får i venskabsgrupperne, når de kommer 

hjem, således at forældrene indirekte også får viden om dansk kultur og traditioner.  

 

Børnenes beskrivelser understøtter kommunernes oplevelse af, at venskabsgrupperne indgår 

som en del af en integrationsindsats. Kommunerne der benytter venskabsgrupper oplever, at 

venskabsgrupperne har stor værdi for børnene, og at venskabsgrupperne kan fungere som 

springbræt til det almene foreningsliv. Kommunerne med venskabsgrupper vurderer i 

modsætning til de, der ikke har, at mange børn har behov for en særlig indsats, der går forud for 

en vellykket integration til det almene forenings- og fritidsliv. Børnene skal lære at forpligte sig 

til en fritidsaktivitet, møde op, tage ansvar og være trygge i det. Kommunerne fremhæver også, 

at venskabsgrupperne er en succes, fordi børnenes deltagelse er maksimalt understøttet af de 

frivillige, fordi der kun stilles få/ingen krav til forældrene, og fordi tilbuddet er gratis.  

 

Generelt bruger venskabsgrupperne begrænsede ressourcer på at introducere børnene til 

foreningslivet. Der er forskellige grunde til, at de frivillige i venskabsgrupperne ikke prioriterer 

at introducere børnene til foreningslivet, men det kan diskuteres, om ikke en prioritering af 

foreningslivet er en forudsætning for, at børnene på sigt skal blive en del af dette. 

 

Blandt nogle af forældrene, der ellers er meget begejstrede for venskabsgrupperne, 

efterspørges børn med etnisk dansk baggrund i venskabsgrupperne. Ønsket er, at dette kan 

forbedre børnenes integration. Det er afprøvet med børn med dansk baggrund i en 

venskabsgruppe men med begrænset succes. Dette fordi de danske børn ofte melder fra pga. 

andre aktiviteter, og fordi børnene holder sig til egne sprogfællesskaber. 
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Netop opmærksomheden på trygheden ved sprogfællesskaber er også et 

opmærksomhedspunkt i rekrutteringen af børnene til venskabsgrupperne. I nogle 

venskabsgrupper er der mange børn med samme sprog, og dette kan være ekskluderende for 

de andre børn såvel som for de frivillige. I det hele taget er det centralt at overveje, hvilke 

retningslinjer kommunerne har for rekruttering på forskellige punkter. Eksempelvis tilbydes 

børn med handicap også plads i grupperne, selv om disse børn kan stille særlige krav til 

frivillige og øvrige børn. Sammensætningen af grupperne kan påvirke det enkelte barns udbytte 

på godt og ondt. 

 

For de frivillige er venskabsgrupperne et meningsfuldt sted at investere frivilligkræfterne, fordi 

de oplever, hvilken værdi venskabsgrupperne har for børnene.  Derudover er organiseringen 

omkring frivilligindsatsen god og de frivillige oplever at have stor indflydelse på aktiviteterne. 

Indendørsrammerne og transporttiden er en udfordring i 2 grupper, ligesom der mere generelt 

efterspørges bedre uddannelsesmuligheder inden for pædagogik og mere viden om børnene, 

inden de starter i gruppen. I dag overleveres kun begrænsede mængder af information bl.a. for 

at holde den administrative byrde hos kommunerne nede, fordi kommunerne ikke må udlevere 

personfølsomme data uden samtykke. 

 

Med udgangspunkt i den kvalitative evaluering er det, ud fra et integrationsperspektiv, relevant 

at drive venskabsgrupper. Tages forskningens ord for pålydende, kan venskabsgrupperne 

desuden understøtte børnenes psykiske sundhed og udvikling, idet de skaber meningsfulde 

fællesskaber og sociale frirum (jf. indledningen).  Informanterne i evalueringen kan udpege 

værdien af venskabsgrupperne, men har ikke beslutningskompetence til at afgøre, om der 

fremadrettet vil kunne findes finansiering til driften af grupperne i de enkelte kommuner.   

 

Indledning 

Red Barnet Ungdom har ønsket en ekstern kvalitativ evaluering af 

organisations venskabsgrupper for børn på flugt. Evalueringen skal belyse om 

venskabsgrupperne skaber socialt frirum og meningsfulde fællesskaber for de 

børn, der benytter tilbuddet. Socialt Udviklingscenter SUS har gennemført 

evalueringen. Denne rapport opsummerer erfaringerne fra evalueringen.  

 

Red Barnet Ungdom har med støtte fra Trygfonden igangsat en række indsatser for piger og 

drenge i alderen 6-17 år, der bor i Danmark og som har flygtningebaggrund. Konkret har Red 

Barnet Ungdom (RBU) igangsat tre typer af indsatser: Aktiviteter på asylcentrene for børnene, 

kolonier for børnene samt venskabsgrupper i landets kommuner. Formålet med indsatserne er 

at skabe et socialt frirum for børnene. Forskning viser, at sådanne frirum og meningsfulde 

fællesskaber for børn med flygtningebaggrund understøtter børnenes psykiske sundhed og 

udvikling, øger deres personlige ressourcer og sociale kompetencer samt mindsker 

traumatisering.  
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RBU følger fremdriften i indsatserne tæt via interne evalueringer. Organisationen har imidlertid 

ønsket, at der også skulle gennemføres en ekstern kvalitativ evaluering af den del af indsatsen, 

der vedrører de venskabsgrupper, der er etableret i kommunerne. Socialt Udviklingscenter SUS 

har således på foranledning af RBU gennemført en kvalitativ evaluering i perioden november 

2017- oktober 2018.  

Evalueringen blev gennemført med to overordnede formål: 

 

1)  At skabe læring om styrker og svagheder ved venskabsgrupperne med henblik på at 

give Red Barnet Ungdom redskaber til at kvalificere og tilpasse indsatsen undervejs. 

Den indsamlede viden er således løbende blevet diskuteret i en styregruppe og omsat 

til konkrete justeringer og/eller refleksioner omkring udviklingspotentialer ved 

venskabsgrupperne.  

2) At dokumentere værdien af venskabsgrupperne for børnene, der benytter sig af 

tilbuddet – herunder afdække hvorvidt og hvordan børnene oplever, at tilbuddet 

skaber frirum og meningsfulde fællesskaber. Derudover er formålet at belyse værdien 

af venskabsgrupperne for de pårørende, de frivillige og kommunerne.  

 

Denne rapport beskriver resultaterne af den kvalitative evaluering. Rapporten forholder sig 

ikke til kvantitative mål for venskabsgrupperne.  

  

Evalueringens resultater baserer sig på kvalitative interviews med børn, pårørende, frivillige og 

kommuner. Der vil i rapporten blive tegnet et overordnet billede af venskabsgrupperne og 

herefter vil det blive beskrevet, hvordan børn, pårørende, frivillige og kommuner oplever 

værdien af venskabsgrupperne. Der vil indledningsvist i hvert afsnit blive redegjort for formålet 

med at lade de forskellige informanter komme til orde i evalueringen. 

 

Evalueringsdesign 

Det overordnede evalueringsspørgsmål bag denne evaluering er: Hvilken værdi skaber Red 

Barnet Ungdoms venskabsgrupper? 

Evalueringen er gennemført som en virkningsevaluering, der skal give viden om for hvem og 

under hvilke omstændigheder, venskabsgrupper giver værdi. Omdrejningspunktet er primært, 

hvilken forandring og værdi venskabsgrupperne skaber for de involverede børn. Sekundært er 

formålet, at evalueringen også forholder sig til, hvilken værdi venskabsgrupperne har for de 

frivillige, og hvilken værdi de har for kommunerne. 

Når fokus er på de deltagende børn med flygtningebaggrund, er det fordi projektets 

overordnede formål er at skabe frirum og meningsfulde fællesskaber for denne gruppe. De 

frivillige er drivkræften ift venskabsgrupperne. Uden dem er der ingen venskabsgrupper. 

Evalueringen belyser, hvilke faktorer de frivillige oplever har betydning for børnenes lyst til at 

deltage, og hvad der motiverer de frivillige i indsatsen. Venskabsgrupperne forventes at skulle 

forankres økonomisk i kommunerne efter projektperiodens afslutning, og derfor har 

evalueringen også undersøgt, hvilken værdi venskabsgrupperne har for kommunen. 
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Evalueringen baserer sig på data fra følgende aktiviteter; 

 Interviews af børn fra 10 venskabsgrupper 

Interviewene blev gennemført som fokusgruppeinterviews. Hver fokusgruppe bestod af 4-10 

børn i alderen 6-14 år. Forud for interviewene var der indhentet samtykke om deltagelse.  

Nogle steder var alle børnene fra en venskabsgruppe til stede, andre steder deltog kun udvalgte 

børn, hvilket konkret vil sige, børn der havde fået samtykke fra deres forældre til at deltage. 

Interviewene blev gennemført i venskabsgruppernes lokaler i henholdsvis Odense, Slagelse, 

Aalborg, Aarhus, Frederiksberg og Roskilde. Der var afsat 1,5 time til de første 3 interviews. Ved 

de resterende 7 interviews var der afsat 1 time. Dette fordi børnene ikke kunne fastholdes i 

mere end maksimalt en time. Der er samlet set interviewet mere end 50 børn med tilknytning 

til venskabsgrupper under Red Barnet Ungdom, ud af de ca. 200 der i alt i dag benytter sig af 

tilbuddet. Vurderingen er, at disse børn tegner et repræsentativt billede for gruppen af børn, 

der benytter venskabsgrupperne.  

 

Interviews med frivillige fra 10 venskabsgrupper 

Umiddelbart inden interviewene med børnene blev der gennemført et fokusgruppeinterview 

med de frivillige omkring gruppen. Der deltog 2-7 frivillige i hvert fokusgruppeinterview. Alle i 

alderen 16-25 år. Der var afsat 1 time til de første 3 interviews. Herefter blev der afsat 1,5 time, 

da de frivillige i de fleste tilfælde havde meget på hjerte. Interviewene skulle udover at give 

viden om de frivilliges oplevelse af venskabsgrupperne, give interviewer vigtig information om 

de børn, der skulle interviewes, så børnene fik en god oplevelse, og så spørgsmålene blev 

relevante for børnene. De frivillige havde alle meget forskellige baggrunde, men en overvægt 

var studerende på mellemlange eller lange uddannelser og bosat i nærområderne. 

 

Interviews med 3 forældrepar 

Der blev gennemført interviews med tre syriske forældrepar med henblik på at få indsigt i 

børnenes baggrund og viden om opbakningen til venskabsgrupperne hjemmefra. Disse 

interviews var af 1 times varighed og med tolkebistand. Ved et af interviewene deltog det barn, 

der var tilknyttet en venskabsgruppe, hvilket ikke var meningen, da barnet allerede var kommet 

til orde ifm. interview af venskabsgruppen. Forældrenes oplevelse af gruppen kom i dette 

tilfælde til at stå i baggrunden for barnets beskrivelse. 

 

Interviews med 5 kommuner 

Der er gennemført interviews i 5 kommuner nemlig Frederiksberg, Slagelse, Roskilde, Hillerød 

og Helsingør kommuner. Frederiksberg, Slagelse og Roskilde kommuner driver i dag 

venskabsgrupper, mens Hillerød og Helsingør ingen erfaringer har med RBU’s 

venskabsgrupper. Der blev gennemført interviews med kommuner med og uden erfaringer 

mhp. at få et nuanceret billede af, hvad der skal til, for at en kommune finder det relevant at 

drive venskabsgrupperne. Interviewene blev gennemført som fokusgruppeinterview med 2-6 

deltagere. I 2 kommuner var der ledere til stede ved fokusgruppeinterviewet, mens der i de 

øvrige kommuner udelukkende var familiekonsulenter og sagsbehandlere til stede uden 

beslutningskompetence til at vurdere muligheden for finansiering af venskabsgrupper 
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fremadrettet.  

 

Foruden de ovenfor beskrevne aktiviteter, der har leveret data ind til evalueringen, er der som 

led i evalueringsarbejdet produceret følgende: 

 

Fakta-ark 

Som afslutning på evalueringen er der udarbejdet et kort fakta-ark over resultaterne af 

evalueringen. Fakta-arket er primært rettet mod landets kommuner, der kunne være 

interesserede i at drive venskabsgrupper. Fakta-arket er elektronisk og kan downloades på 

RBU’s samt SUS’ hjemmeside. 

 

Evalueringsrapport 

Indeværende evalueringsrapport er sidste og afsluttende aktivitet i evalueringen. 

 

Metodiske udfordringer 

Ifm. gennemførsel af interviews var der udfordringer, der på forskellig vis påvirkede den 

information, som evalueringen baserer sig på. 

 

De væsentligste udfordringer knytter sig til interviews af børnene. Det var tydeligt, at børnene 

hellere ville være en del af aktiviteterne i venskabsgruppen fremfor at blive interviewet. En del 

af børnene havde sproglige udfordringer og var dermed usikre på, hvad der blev spurgt om. 

Dertil kom at flere af de interviewede børn var meget unge – helt ned til 6 år. Interviewene blev 

gennemført med udgangspunkt i forskellige metodiske greb målrettet interviews med børn – 

herunder at tegne ting fra venskabsgruppen, dreje på et tilfredshedshjul mv. Alligevel var der 

børn, som det var vanskeligt at fastholde af de ovennævnte grunde.  

 

Ligeledes var det i nogle tilfælde vanskeligt at afgøre, om børnenes svar var valide, eller om 

barnet svarede på ’det, som barnet troede interviewer spurgte om’, eller svarede det de troede 

interviewer ville høre, for at få overstået interviewet. De spørgsmål der blev stillet til børnene 

tog udgangspunkt i forudsætninger, der ikke altid kunne opfyldes af børnene. Børnene blev fx 

spurgt om, hvordan venskabsgruppen havde hjulpet dem til at falde til i Danmark, men nogle af 

børnene der deltog i interviewene havde været så længe i Danmark, at de ikke huskede 

ankomsten, hvilket gjorde eksempelvis dette spørgsmål vanskeligt for dem at besvare. 

Venskabsgrupperne havde på interviewtidspunktet eksisteret fra 1 måned til 2 år hvilket også 

påvirkede børnenes erfaringer med venskabsgrupperne og dermed deres svar. Børn i de 

nyopstartede venskabsgrupper havde vanskeligere ved at beskrive værdien af 

venskabsgruppen.   

 

I gennemførslen af interviews med forældre blev der anvendt tolk. Ved et interview fungerede 
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parrets datter fra venskabsgruppen som tolk. Pigen var dog selv usikker på det danske sprog, og 

forstod ikke hovedparten af spørgsmålene. Dertil kom at spørgsmålene målrettede sig voksne, 

og dermed indeholdt voksne begreber, som hun ikke forstod på hverken dansk eller arabisk. 

Dette interview er ikke anvendt i evalueringen. Foruden dette interview blev der gennemført to 

interviews med anvendelse af en professionel tolk. Disse interviews forløb bedre, men der var 

stadig udfordringer forbundet med den sproglige del af interviewet. Ved flere spørgsmål gav 

forældrene lange svar på arabisk, der blev oversat til et ’ja’ eller ’nej’ af tolken. Ét af 

forældreparrene havde desuden grundlæggende manglende forståelse af, hvad 

venskabsgruppen var for et tilbud. De undrede sig over, at der blev leget så meget i grupperne, 

fremfor at børnene fik reel undervisning, der kunne hjælpe dem i Danmark.  

 

Om venskabsgrupperne 

 

 

 

 

 

Red Barnet Ungdom har pt. venskabsgrupper i 14 kommuner rundt om i landet. 

Venskabsgrupperne er et tilbud til børn med flygtningebaggrund i alderen 6-12 år, der har fået 

opholdstilladelse og er blevet boligplaceret i en kommune for relativ nyligt. I praksis er der 

børn i grupperne i alderen 5-14 år, og der er stor forskel på børnene, som kommunerne 

henviser til tilbuddene, hvad angår flygtningebaggrund. Nogle af børnene har været i Danmark i 

helt op til 8 år, mens andre børn kun har været i Danmark i få måneder. Det der samler dem, er 

at de har fået (midlertidig) opholdstilladelse og er nye i kommunen. De kan således have boet 

på asylcenter i flere år, eller være blevet familiesammenført og dermed være ganske nye i 

Danmark. Børnene kommer fra mange forskellige lande, men de fleste børn er fra Syrien, 

Eritrea, Afghanistan, Iran og Irak. Nogle venskabsgrupper har mange forskellige nationaliteter 

repræsenteret, mens enkelte primært har børn fra fx Syrien. Ved mange børn fra ét land skabes, 

ifølge de frivillige, udfordringer med klikedannelse, da børnene i perioder har tendens til at 

søge de børn, de har et sprogfællesskab med, og dermed ekskluderer de andre børn såvel som 

de frivillige fra fællesskabet. 

 

Der går både piger og drenge i venskabsgrupperne. Der går typisk 8-10 børn i hver gruppe, og 

der er ligeså mange frivillige tilknyttet grupperne med to overordnede projektledere, der 

varetager koordination og kontakt med RBU’s sekretariat. Grupperne mødes typisk en gang 

ugentligt, enten lørdag eller søndag i ca. 3 timer. Enkelte grupper mødes kun hver anden uge. 

Det er de frivillige, der planlægger og faciliterer de aktiviteter, der gennemføres i grupperne. 

Ofte bliver børnene taget med på råd, ift. hvilke aktiviteter der skal gennemføres.  

 

Der er tæt opfølgning på børnene af de frivillige. De frivillige ringer forud for mødet i 

’De sagde, at vi skulle lege og have det sjovt, og at det var Red 

Barnet Ungdom’  

(Citat: Barn i venskabsgruppe) 
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venskabsgruppen til familierne for at minde dem om weekendens aktiviteter og få bekræftet 

barnets deltagelse. De frivillige henter børnene hjemme og følger børnene hjem igen, efter 

venskabsgruppens aktiviteter er overstået. I nogle tilfælde har de frivillige også en god kontakt 

til forældrene/familierne, men som udgangspunkt begrænser de frivilliges arbejde sig til kun at 

vedrøre barnet, og de bruger begrænset tid hos familierne. De frivillige orienteres forud, når et 

nyt barn starter i gruppen ift. afhentning og praktik, men de frivillige får ingen eller kun 

begrænset viden om barnet fra kommunens side – herunder hvilket land barnet oprindeligt 

kommer fra, hvilken skole barnet går på etc. 

 

Rekruttering af børnene til venskabsgrupperne varierer fra kommune til kommune. Det er 

typisk den kommunale sagsbehandler, der fortæller familierne om tilbuddet og anbefaler 

forældrene at deltage i et introduktionsarrangement af venskabsgrupperne under RBU. Fælles 

er, at kommunen vurderer, at barnet kan profitere af at være en del af en venskabsgruppe. I 

nogle kommuner kigger man på, at der skal rekrutteres lige mange ressourcestærke og 

ressourcesvage til tilbuddet. Det vurderes fx om barnet mangler et socialt netværk, og om der er 

en god fordeling af piger og drenge. E n kommune nævner også, at der kigges på barnets 

robusthed, og om barnet har smitsomme sygdomme. I nogle tilfælde er der også børn i 

venskabsgrupperne, der hiver andre børn med. Børnene oplever alle, at have stor indflydelse på 

om de vil komme i venskabsgrupperne ift deres forældre. Alle adspurgte børn kommer således 

frivilligt i grupperne.  

 

Aktiviteter i venskabsgrupperne 

 

 

 

 

 

Der er forskel på, hvilke aktiviteter der gennemføres, alt efter hvilke faciliteter 

venskabsgrupperne har til rådighed i de forskellige kommuner, samt om det er sommer 

henholdsvis vinter. I nogle kommuner har kommunen stillet lokaler til rådighed med 

begrænsede udfoldelsesmuligheder, mens andre kommuner fx har stillet en hel fritidsklub til 

rådighed med alle de faciliteter, der knytter sig til denne. I førstnævnte kommuner foregår langt 

de fleste aktiviteter ude af huset, hvilket opleves som uhensigtsmæssigt i vintermånederne. 

Nogle af de frivillige efterspørger øget videndeling ift. at få inspiration til aktiviteter med 

børnene. Generelt er der imidlertid en stor overensstemmelse mellem, hvad 

venskabsgrupperne foretager sig på tværs af de adspurgte kommuner.  

 

Som udgangspunkt er det de frivillige, der planlægger aktiviteterne, men børnene har de fleste 

steder medindflydelse og kan ønske aktiviteter – dette er typisk aktiviteter, der er gennemført 

på et tidligere tidspunkt i venskabsgruppen, som børnene ønsker at prøve igen. Overordnet kan 

aktiviteter som gennemføres i venskabsgrupperne opdeles i følgende typer: 

’Det hele er sjovt. Alt er sjovt. Alt er sjovt fordi vi er sammen med gode 

mennesker. Og gode voksne’. 

(Citat: Barn i venskabsgruppe) 
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1. Indendørslege: Dette er fx spil (som Uno, bordfodbold, brætspil), kreative sysler (lave 

slim, papirflyvere, drager, flip-floppere og tegne) og skærm-aktiviteter (se film og 

spille computerspil) 

2. Udendørslege:  Fx dødsbold, fodbold og fangeleg 

3. Besøge sports- og kultursteder: Fx skøjtehal, svømmehal, bowlinghal, museer, 

bibliotek 

4. Deltage i og lave kulturaktiviteter:  Fx julemarked, fastelavnsfest, påskejagt 

5. Deltage i foreningslivet: Fx sports- og fritidsklubber 

 

Børnene udtrykker at være meget tilfredse med de aktiviteter, der gennemføres. Det er 

forskelligt, hvad forskellige børn bedst kan lide at lave, men der er en tendens til at aktiviteter 

’ude af huset’ er de mest populære (svømmehal, biograf, legeplads etc.). 

 

Deltagelse i foreningslivet er det, der generelt prioriteres lavest i venskabsgrupperne. Mens 

enkelte venskabsgrupper prioriterer denne aktivitet højt fokuserer langt de fleste 

venskabsgrupper på de andre nævnte typer af aktiviteter. For nogle af venskabsgrupperne er 

det et prioriteringsspørgsmål, men en af venskabsgrupperne nævner, at det er et bevidst 

fravalg, fordi man er bekymret for at vække en interesse hos børnene, som ikke kan 

imødekommes af forældrene efterfølgende, fordi medlemskab i en sportsklub ofte stiller krav til 

forældrenes økonomi og engagement, som de ikke kan efterleve. I mange kommuner gives der 

økonomisk støtte til børnenes deltagelse i foreningslivet det første år, men efterfølgende skal 

forældrene selv betale, og dette er ikke altid en mulighed. 

  

Børnenes oplevelse af venskabsgrupperne 

 Trivsel, kulturel forståelse og sociale relationer 

Der er gennemført interviews med børnene for at: 

• Dokumentere hvorvidt indsatsen virker for børnene, på de parametre, som vi (med 
udgangspunkt i forskningsresultater) mener er af betydning for barnets 
fremtidsmuligheder (trivsel, kulturel forståelse, sociale relationer). 

• Skabe læring for RBU undervejs i projektet om, hvad der virker for børnene, med henblik 
på kvalificering og eventuel justering af indsatsen 

 

100% af de adspurgte børn, der benytter sig af RBU’s venskabsgrupper, er glade for at komme i 

venskabsgrupperne. De oplever alle, at de kommer i venskabsgrupperne af fri vilje, og at de 

glæder sig til at komme. Nogle beskriver, at alternativet er ’bare at sidde derhjemme’. 

Opbakningen til grupperne viser sig i et stabilt fremmøde på tværs af grupperne. Hovedparten 

af børnene ser frem til de aktiviteter, der gennemføres og kommer pga. deres relationer til både 

børn og voksne (frivillige i grupperne). Børnene beskriver således meningsfulde fællesskaber 

og ca. halvdelen af børnene fortæller, at de har fået nye venner i venskabsgrupperne. Kun 

enkelte børn (2-3 børn) har dog været hjemme hos andre børn fra venskabsgruppen. Dette kan 

skyldes, at venskabsgruppen som udgangspunkt ikke faciliterer kontakt mellem børnene uden 
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for venskabsgruppen i form af fx telefonlister. Der kan også være andre grunde bag - såsom 

kulturelle forhold eller ressourcer. Ca. halvdelen af børnene  kender andre børn i grupperne, 

når de starter – fx skolekammerater og søskende – men mange retter, ifølge de frivillige, deres 

opmærksomhed mod andre børn.  

 

I flere af venskabsgrupperne er det i høj grad relationen til de frivillige, der motiverer børnene 

til at komme. ’Det sjoveste er at lege med ham (frivillig). Han er den sjoveste dreng i 

venskabsgruppen’ (dreng i venskabsgruppe). Børnene knytter sig til enkeltpersoner i gruppen 

af frivillige, men beskriver alle de frivillige positivt. ’De frivillige er søde. De tager slik med. De 

er fine allesammen’ (dreng i venskabsgruppe). 

 

Børnene har ingen særlig holdning til, at de frivillige er unge – dette ses ikke umiddelbart som 

en særlig kvalitet. For børnene er de frivillige voksne – uanset alder – de er bare ’mere sjove’, 

end børnene oplever deres forældre.  

 

Hovedparten af børnene beskriver, at de lærer meget i venskabsgrupperne. Mange føler, at de 

bliver bedre til dansk, da dansk er det primære sprog i venskabsgrupperne. Børnene bestræber 

sig på at tale dansk – særligt fordi det er det sprog de voksne/frivillige taler: ’Jeg kan lære nye 

ting, nye ord, og tale dansk’ (dreng i venskabsgruppe). 

 

Ifm. konflikter eller følelsesudbrud slår børnene over i deres modersmål, fordi de føler, at de 

mangler danske ord. I de venskabsgrupper med mange børn med et fælles fremmedsprog 

beskriver de frivillige udfordringer med at fastholde børnene i kun at tale dansk, ligesom der 

opleves en større tendens til klikedannelse ind i de sproglige fællesskaber.   

 

Foruden at lære dansk, beskriver flere af børnene, at de lærer en masse om danske traditioner, 

steder og danske regler. ’Man lærer at opføre sig ordentlig og tale ordentlig. Man må ikke tale 

grimt, og man må ikke drille nogen’ (dreng i venskabsgruppe). 

 

De frivillige tager ofte udgangspunkt i årets højtider, når de planlægger aktiviteter – såsom 

æggejagt til påske, besøg på julemarked og deltagelse i fastelavnsfest. Disse aktiviteter gør det, 

ifølge de frivillige, muligt for børnene at være med i det kulturelle fællesskab med andre børn i 

skolen. Børnene kan tale med om æggejagt efter en påskeferie, udklædning til fastelavn etc.. 

’Fastelavn: det er nyt det har vi lært. Vi har kun Eid og ramadan derhjemme’ (pige i 

venskabsgruppe). 

 

Mange ture foregår også i lokalområdet – på biblioteket, museer, bowlinghal etc. – og børnene 

lærer på den måde at være bedre til at finde rundt og få viden om de tilbud, der er i 

lokalområdet. Børnene fortæller, at de fortæller deres forældre og søskende, om det de har 

lavet, når de kommer hjem, men få har oplevet efterfølgende at gentage oplevelsen sammen 

med familien.  
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En mindre gruppe af børnene beskriver også, hvordan de får en masse viden om den mere 

uformelle del af dansk kultur ved at komme i venskabsgruppen. De lærer om ’danske regler’. 

Dette beskrives som, at man skal tale pænt til hinanden, stå i kø samt vente på tur, lytte til de 

andre etc. De frivillige beskriver, at børnene ifm. aktiviteter ude af huset også lærer noget så 

basalt som at kigge til den rigtige side, når de skal over en vej, og i det hele taget færdes sikkert i 

trafikken. 

 

På baggrund af interviewene med børnene må det konkluderes, at børnenes deltagelse i 

venskabsgrupperne understøtter deres trivsel, kulturelle forståelse og sociale relationer i 

overensstemmelse med indsatsens formål. 

 

Udfordringer og læring 

Uagtet at børnene oplever stor værdi af venskabsgrupperne, og at disse opfylder deres formål, 

udpeger interviewene med børnene også udviklingspotentialer. Som nævnt kan det skabe 

udfordringer, hvis en større gruppe af børnene kommer fra samme land ift. klikedannelse og 

øget tendens til at slå over i modersmålet. Børnene beskriver imidlertid også andre 

udfordringer. 

 

I nogle af venskabsgrupperne er aldersfordelingen mellem børnene uhensigtsmæssig. I nogle 

grupper er der et stort aldersspænd mellem børnene. Er der kun et barn på 12 år i en 

børnegruppe af 6-8-årige, falder motivationen naturligt hos den 12-årige. Børnene efterlyser 

her alternative tilbud med jævnaldrende. Efterspørgslen på alternative tilbud kommer også fra 

de 12-årige, der har jævnaldrende venner i venskabsgruppen. Børnene udtrykker bekymring 

for, hvad der skal ske, når de er blevet for gamle til at måtte fortsætte i venskabsgruppen. De 

børn der har søskende i gruppen vil gerne fortsætte sammen med dem, og der er forskellig 

praksis, ift. hvorvidt og hvordan de frivillige ser gennem fingre med børnenes alder, hvis der 

reelt ikke er et alternativt tilbud, der kan modtage børnene. Der er behov for tydeliggørelse af, 

hvad der skal ske efter 12-års alderen og formidling af  relevante tilbud til denne målgruppe. 

 

Børnene forholder sig også kritisk til sammensætningen af grupperne nogle steder. I enkelte 

venskabsgrupper efterlyser man flere børn, og i to af venskabsgrupperne beskrives særlige 

udfordringer med, at der er børn i venskabsgruppen med handicap. Mens der er tale om en 

hørenedsættelse i en af venskabsgrupperne, er der i en anden af venskabsgrupperne tilknyttet 

et barn med markante udviklingsforstyrrelser. Børnene beskriver det som generende for 

fællesskabet, at dette barn er tilstede og de frivillige anerkender, at de ikke har kompetence 

eller ressourcer til at rumme dette barn i venskabsgruppen. Denne erfaring giver anledning for 

RBU til at lave retningslinjer til kommunerne ift. rekruttering af børn til venskabsgrupperne.  

 

I en af venskabsgrupperne er transportafstanden desuden en udfordring, der problematiseres. 

Børnene og de frivillige oplever at bruge næsten lige så lang tid i busser hen til 
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venskabsgruppen som i venskabsgruppen. Denne udfordring er præsenteret for RBU, der 

undersøger en løsning i form af fx en minibus. 

De frivilliges oplevelse af venskabsgrupperne 

 

 

Tryghed, frirum, og voksenfri   

 

Hovedparten af de frivillige, der driver venskabsgrupperne, oplever, at børnene er glade for at 

komme i grupperne. Typisk er børnene stille og indadvendte, når de starter, men efter få gange, 

når de er blevet trygge ved de andre børn og de frivillige/voksne, blomstrer de op. Dette kan 

også hænge sammen med, at børnene bliver bedre og bedre til at formulere sig på dansk.  

 

Børnenes fremmøde er stabilt, og de er glade, når de bliver hentet af de frivillige. Selv om 

børnene har flygtningebaggrund oplever de frivillige generelt ikke, at børnene har særlige 

udfordringer med sig eller udviser tegn på traumatisering. Børnene fylder forskelligt, men 

udgangspunktet er, at de ’bare er børn’. ’ 

 

 I 3 af venskabsgrupperne fremhæves, at der er et enkelt barn, der har særlige udfordringer ift. 

at passe ind i gruppen, og som ind i mellem skaber konflikter. De frivillige vurderer, at disse 

børn muligvis har oplevet særligt svære ting, eller har forældre, der er traumatiseret. De 

frivillige har kun begrænset kendskab til børnenes baggrund, og der tales som udgangspunkt 

ikke om de oplevelser, børnene bringer med sig. ’Vi savner at vide en lille smule om børnene – fx 

hvor længe de har været her, hvor de går i skole. Man kender ikke deres specielle hensyn. Der var 

en drenge, der fik en traumatiserende oplevelse, hvor en pige tog fat på ham, og det var først 

bagefter det gik op for os pga. hans reaktion’  (frivillig i venskabsgruppe) 

 

Generelt vurderer de frivillige, at de mangler de pædagogiske og terapeutiske forudsætninger, 

samt at sproglige udfordringer vanskeliggør de svære samtaler. Derudover fremhæver frivillige, 

at venskabsgruppernes formål ikke er eller skal være terapeutisk. Enkelte af de frivillige 

kommer med eksempler på, hvordan børnene i tilfældige samtaler har nævnt, at de er blevet 

Der er gennemført interviews med de frivillige med det formål: 

• At kvalificere interview af børnegruppen – både ift. indhold og praktiske forhold 

• At undersøge hvad der driver de frivillige i arbejdet med venskabsgruppen 

• At undersøge hvad der ifølge de frivillige skaber værdi for børnene 

’Fedt når vi skal sige farvel i en rundkreds, og alle råber, at de har det sjovt og giver 

high fives –vi kan mærke, at de går glade derfra’. 

(Citat: Frivillig i venskabsgruppe) 
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skudt, har mistet kontakten til familie og andre traumatiske hændelser, og at de i disse tilfælde 

har valgt ikke at gå i dybden med oplevelsen pga. manglende forudsætninger for at tage en 

terapeutisk snak med barnet. De frivillige har dog været stærkt berørte af historierne 

efterfølgende, og har haft behov for at vende historierne med de andre frivillige i 

venskabsgruppen. ’Det er måske bare et rum for at have det sjovt med den form det har -det 

passer måske ikke så godt ind at spørge ind til mere seriøse ting’ (frivillig i venskabsgruppe). 

 

 

 

Generelt mangler børnenes forældre ressourcer – forstået som penge og viden om  

Danmark – og de frivillige er derfor opmærksomme på, at de giver børnene  

oplevelser, som forældrene ikke kan tilbyde dem.  

 

Mange børn fungerer som tolke for deres forældre, og på den måde tvinges de ind i en voksen 

verden. I venskabsgrupperne kan de være børn. En frivillig fortæller også, at venskabsgruppen 

for nogle af forældrene giver mulighed for fritid uden børn. En mor fortalte således en frivillig, 

at det var første gang, hun var alene uden børn i nogle sammenhængende timer, da børnene 

startede i venskabsgruppen. 

 

Udfordringer for de frivillige og læringspotentialer 

Hovedparten af de frivillige beskriver, at de kun får meget begrænset information om de børn, 

der starter i venskabsgruppen.  Der kan være fordele ved, at de frivillige kun får begrænset 

viden om børnene. For det første mindsker det den administrative byrde for kommunerne, der 

rekrutterer børnene, for det andet giver det de frivillige mulighed for at danne deres eget 

billede af barnet. I nogle tilfælde er der børn, der opleves væsentligt mere ressourcestærke i 

venskabsgrupperne, end de opleves i skolerne, og kommunens viden om barnet risikerer 

således at være unuanceret.  

 

På den anden side giver den manglende viden om børnene tilsyneladende nogle praktiske 

udfordringer. Fx startede der en pige i en venskabsgruppe, der var hørehæmmet. De frivillige 

bemærkede, at hun holdt sig lidt for sig selv, men det var først efter nogen tid, da de tilfældigt 

havde talt med forældrene, at de blev opmærksomme på pigens handicap.  

 

I et andet tilfælde oplevede en venskabsgruppe en dreng, som var meget beskyttende over for 

’De får venskaber med os frivillige. De får noget af vores kultur. De får muligheden 

for at lave noget, de ikke kan lave med deres forældre, fordi forældrene ikke har 

penge’.  

 (Citat: Frivillig i venskabsgruppe) 

, 
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sin søster, der startede i venskabsgruppen. De frivillige var bekymrede for hans adfærd over for 

søsteren. De vidste ikke, før efter et stykke tid, at bror og søster lige var blevet bragt sammen 

efter 3 års adskillelse. De frivillige efterlyser også viden om, hvilke skoler børnene går på, så de 

ved, om der er børn, der går i skole sammen etc., samt hvilke lande børnene kommer fra, så de 

kan være opmærksomme på evt. grupperinger eller særlige fællesskaber. 

 

De frivilliges efterspørgsel på viden om børnene nødvendiggør en stillingtagen hos RBU ift., 

hvilken viden der minimum skal være til stede om det enkelte barn, og om denne viden kan 

indsamles og formidles, uden at den administrative byrde der pålægges kommunerne øges. RBU 

overvejer på baggrund af erfaringerne fra venskabsgrupperne at formalisere modtagelsen af 

børnene med en indledende spørgerunde, hvor børnene kan fortælle om dem selv. Ligeledes 

overvejes om forældrene skal udfylde et spørgeskema, der giver de frivillige relevant viden om 

barnet. 

  

De frivilliges motivation for at drive venskabsgrupperne 

Som udgangspunkt er det, der får de frivillige til at starte som frivillige i venskabsgrupperne, 

ikke det der efterfølgende får dem til at blive i venskabsgrupperne. Mange melder sig som 

frivillige, fordi de gerne vil gøre en forskel for andre, have erfaringer på deres CV eller etablere 

et socialt netværk blandt andre unge frivillige. Men langt de fleste frivillige oplever efterhånden, 

at de knytter sig til børnene, og at det er glæden ved at være sammen med børnene, der 

fastholder dem som frivillige i venskabsgrupperne. ‘Ligesom børnene går smilende herfra, går 

jeg også smilende herfra. Det er tid man har lyst til at ofre’ (frivillig i venskabsgruppe). I langt de 

fleste venskabsgrupper har der således også kun været en begrænset udskiftning af frivillige. 

Derudover er det af betydning for de frivillige, at aktiviteterne ligger i weekenderne i et 

overskueligt tidsrum ift. lektielæsning, jobs etc.  

 

Flere af de frivillige fremhæver, at det også er af betydning, at de har stor indflydelse på de 

aktiviteter, der gennemføres, og at der er et godt samarbejde og socialt liv mellem de frivillige. 

Omvendt oplever de frivillige det som demotiverende, når der er stor udskiftning i 

frivilliggruppen, eller når den lokale projektleder for venskabsgruppen ikke er dygtig eller 

engageret nok. 

 

Alle de frivillige udtrykker, at de er meget tilfredse med at være i venskabsgrupperne. Ift. 

forældresamarbejdet er det meget forskelligt fra venskabsgruppe til venskabsgruppe, hvor 

meget tid de frivillige bruger på samvær med forældrene. Nogle frivillige tager gerne imod en 

kop kaffe hos børnenes forældre, mens andre frivillige er af den opfattelse, at de ikke må bruge 

deres ressourcer på andet end børnene. Der hvor der er usikkerhed omkring retningslinjer for 

arbejdet i venskabsgrupperne, tages en drøftelse med projektlederen.  

 

Det er i de frivilliges beskrivelser tydeligt, at der er langt mellem den enkelte frivillige og RBU’s 

sekretariat. Al samarbejde med sekretariatet foregår via projektlederen, og de frivillige har 
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derfor lidt eller ingen kontakt med sekretariatet. Der udtrykkes dog intet ønske om et mere 

direkte samarbejde med resten af RBU. ’Der er ikke rigtig noget kontakt mellem os og dem. Det 

er mere projektleder. Jeg synes det er fint, at vi taler med nogen, hvis der er noget’ (frivillig i 

venskabsgruppe). 

 

Opsummerende kan det konkluderes, at de frivillige oplever et tilbud, der er meningsfuldt for 

børnene, og herigennem også for dem selv. Det er i høj grad værdien af indsatsen for børnene, 

der driver de frivillige, om end praktiske forhold såsom rammerne omkring frivilligindsatsen og 

samarbejdet med de andre frivillige også er betydning.   

Forældrenes oplevelse af venskabsgrupperne 

 Opbakning med forventninger om læring 

 

Oplevelsen af venskabsgrupperne fra forældrenes perspektiv baserer sig udelukkende på to 

interviews og giver således kun et eksempel på, hvilke familier børnene eksempelvis kommer 

fra, og hvilken opbakning disse familier giver venskabsgrupperne. De interviewede familier er 

begge fra Syrien. Mødrene har gået hjemme, mens fædrene begge har haft praktisk arbejde. 

Begge familier har 4 børn. Den ene familie har ét barn i venskabsgruppe, den anden familie har 

to børn i en venskabsgruppe. Familierne har været i Danmark i 1,5-2 år. Forældrene taler ikke 

dansk, men forstår en lille smule dansk. 

 

Forældrenes oplevelse af venskabsgrupperne er meget positiv. Det skaber tryghed, at der laves 

et introduktionsarrangement forud for børnenes start i grupperne, hvor forældrene får viden 

om venskabsgrupperne. Forældrene er meget trygge ved de frivillige, som de hilser på ved 

afhentning og aflevering. ’De frivillige er meget søde. De har erfaringer med at tackle børnene, 

og det er afgørende’ (syrisk forælder til barn i venskabsgruppe). 

 

 

 

 

 

 

Der er gennemført interviews med forældrene med det formål: 

• At få baggrundsbeskrivelser (i caseform) af børnene – herunder hvilke udfordringer 

og ressourcer, der kan være hjemme, og hvordan opbakningen er til børnenes 

deltagelse i venskabsgrupperne. 

• At få forældrenes perspektiv på den forandring de oplever hos barnet ifm. 

deltagelse i venskabsgruppen 

’Via gruppen har drengene lært Danmark at kende på en anden måde - de har lært vejene at 

kende – for det kan vi ikke lære dem, og de har lært mere sprog. Der var en gang, hvor de 

var ude at lave snobrød, og det ville de ikke kende til, hvis det ikke var for venskabsgruppen’. 

 (Citat: Syrisk mor til drenge i venskabsgruppe) 
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Mest afgørende for forældrene er det, at børnene er glade, når de kommer hjem, og at de 

fortæller om de ting, de har oplevet, og det de har lært – oplevelser som forældrene ikke selv 

kan tilbyde deres børn.  

Det sker også, at børnene har ting med hjem, de har lavet – fx en fuglekasse. Forældrene er 

glade for de relationer børnene får til de andre børn og til de voksne/frivillige. Dog efterlyses, at 

der også var danske børn i venskabsgrupperne, så børnene også kunne etablere et netværk 

blandt danske børn. Forældrene mener, at deltagelse af danske børn i venskabsgruppen ville 

lette integrationen for børnene. 

 

Begge familier er optaget af, hvad børnene kan lære af at komme i venskabsgrupperne – fx ift. at 

tale dansk. Men mens den ene familie har forstået konceptet bag venskabsgrupperne som først 

og fremmest et socialt frirum, har den anden familie forventninger om, at barnet skal have 

undervisning, der gør hende bedre i stand til at klare sig i Danmark. Noget tyder på, at der er 

behov for en bedre forventningsafstemning mellem familierne og RBU. For begge familier er det 

vanskeligt at forstå forskellen på kommunale medarbejdere og frivillige, og dette kan være en 

del af forklaringen på forviklingen for den ene familie, der opfatter venskabsgruppe som en del 

af et kommunalt integrationstilbud.  

 

Den ene familie har oplevet så stor værdi af venskabsgrupperne for deres børn, at de er 

bekymret for, hvad der skal ske med det ældste barn, der er fyldt 12 år, og derfor som 

udgangspunkt ikke kan fortsætte i venskabsgruppen. Familien er bekymret for, om sønnen vil 

blive socialt isoleret, hvis der ikke findes et tilbud til ham. ’Ahmed er stadig et barn, selv om han 

ser stor ud. Han har stadig brug for det – det håber jeg, at de kan se. Man kan se på ham, 

hvordan han hygger sig’ (syrisk forælder til barn i venskabsgruppe). 

RBU er blevet gjort opmærksom på behovet for tilbud til de større børn og formidling af disse i 

venskabsgrupperne. 

 

Kommunernes oplevelse af venskabsgrupperne 

Forskellige perspektiver og erfaringerne i kommunerne 

 

Der er gennemført interviews med kommuner med det formål: 

• At kunne tilpasse indsatsen og organiseringen heraf med afsæt i viden om 
kommunernes behov og strategier for integration 

• At kvalificere den kommunale forankringsstrategi som Red Barnet Ungdom udvikler 
• At sikre at kommunerne har viden om og interesse for indsatsen 
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De kommuner der har deltaget i interviews beskriver en række fælles procedurer for 

modtagelsen af flygtningefamilier på tværs af kommunerne. Det er i samtlige kommuner 

beskæftigelsesområdet, der har det primære ansvar for modtagelsen af flygtningefamilierne, 

men alle forvaltninger har berøring med modtagelsen af børnefamilier på den ene eller den 

anden måde. Alle anvender desuden frivillige kræfter til målgruppen, men mens 3 af de 5 

interviewede kommuner allerede har venskabsgrupper under RBU, har 2 af kommunerne ingen 

erfaringer med venskabsgrupper.  

Kommunerne har meget forskellige perspektiver på værdi og relevans af venskabsgrupperne, 

alt efter om de har eller ikke har venskabsgrupper, derfor vil de i det følgende blive beskrevet 

adskilt. 

 

Kommuner der i dag benytter venskabsgrupper 

De kommuner der allerede har venskabsgrupper oplever, at venskabsgrupperne har stor værdi 

for børnene. Strategien i kommunerne er at gøre flygtningefamilier uafhængige, og 

venskabsgrupperne bliver opfattet som en del af en integrationsindsats, der støtter familierne 

og i særdeleshed børnene i dette. Kommunerne fremhæver, at børn med flygtningebaggrund 

ikke altid er klar til at benytte sig af de almene tilbud, og at venskabsgrupperne kan være og er 

et relevant springbræt for disse børn.  

 

 

 

 

 

 

Netop den helt tætte støtte af børnene i venskabsgrupperne (hvor de hentes og bringes), og det 

at der ikke stilles krav om forældreinvolvering, kan, ifølge kommunerne, være de afgørende 

forhold, der gør, at barnet kommer af sted og får mod på, på et senere tidspunkt, at starte i det 

almindelige foreningsliv. Ligeledes er det afgørende, at venskabsgrupperne er et gratis tilbud. 

Kommunerne støtter barnet økonomisk med at starte til en sport, men støtten er 

tidsbegrænset, og det er barnets interesse for sporten ikke nødvendigvis, hvilket kan skabe en 

ærgerlig situation for såvel barn som sportsforening. Særligt hvis barnet har udvist et særligt 

talent for sporten.  ’Jeg har en dreng der var udtaget til talentforløb – men nu må han gå ud – 

fordi forældrene ikke kan betale (familiekonsulent i kommune med venskabsgrupper). 

 

Ligeledes oplever kommunerne, at foreningerne stiller krav til forældredeltagelse – i form at 

kørsel og deltagelse i diverse stævner etc. – som familierne ikke kan efterkomme. Familierne 

med flygtningebaggrunds engagement opleves som værende begrænset, hvilket forklares med 

kultur, traumer, manglende ressourcer og antallet af børn. Venskabsgrupperne gør det, ifølge 

kommunerne, muligt for børnene at være sammen med andre end deres familier i fritiden, 

samtidig med at børnene bliver bedre til dansk, og de får oplevelser og kendskab til dansk 

’ Jeg har en familie, der ikke var klar til at gå til en sport, men de var klar til, 

at der kom nogle og hentede dem, og nu går de også til fodbold’.  

(Citat: Familiekonsulent) 
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kultur, de kan dele med deres skolekammerater. 

 

I en af kommunerne har man forsøgt at knytte danske børn til venskabsgrupperne for at 

understøtte integrationsarbejdet yderligere. Særligt forældrene til børnene med 

flygtningebaggrund har bakket op om dette initiativ. Det har imidlertid være vanskeligt at 

fastholde de danske børn i venskabsgrupperne, da de går til en række andre aktiviteter, og man 

har derudover oplevet, at børnene grupperer sig i sprogfællesskaber mellem etnisk danske 

børn og børn med flygtningebaggrund. Kommunen vurderer, at man fremadrettet måske vil få 

mere ud af at sikre, at venskabsgrupperne består af børn, der har været i Danmark i en 

forskellig mængde tid, således at de nyankomne kan lære af de børn, der har været i længere tid 

i DK. På den måde undgår man også, at ’danske børn tager pladserne’, hvilket er en bekymring 

hos en af de interviewede kommuner. 

 

Informanterne fra de kommuner der i dag benytter venskabsgrupper ønsker alle, at tilbuddet 

vil fortsætte fremadrettet med udgangspunkt i de skitserede perspektiver, men ingen af de 

interviewede repræsentanter fra kommunerne har beslutningskompetence, og de er usikre på, 

om der vil findes midler til driften af grupperne i fremtiden.   

 

Kommuner der ikke har venskabsgrupper 

 

 

 

 

De to kommuner der ikke driver venskabsgrupper, har også selvstændiggørelse som den 

overordnede strategi for flygtningefamilierne. Men disse kommuner vurderer, at 

integrationsindsatsen bedst løses i de almene tilbud.  

 

Det anerkendes, at familierne ofte har behov for håndholdt støtte ift. at få børnene af sted i 

fritidstilbud, men kommunerne mener, at udfordringen kan løses ved at børnene følges til de 

almindelige tilbud. Et fald i antallet af flygtninge skaber bedre ressourcer til, at 

familiekonsulenterne kan varetage denne opgave, men der arbejdes også i modeller, hvor 

frivillige henter børnene, og i én kommune har man haft held med at involvere foreningslivet, 

således at repræsentanter herfra henter børnene og desuden gør sig særligt umage med at 

involvere flygtningefamilierne i foreningens sociale arrangementer. Som udgangspunkt er 

støtten til børnenes deltagelse i det almene foreningsliv også tidsbegrænset i disse kommuner, 

men holdningen er ’at man må løse det hen ad vejen’. Kommunerne havde ikke overblik over 

det præcise antal flygtningefamilier i kommunen, men baseret på deres umiddelbare vurdering, 

havde de to kommuner, der ikke havde eller ønskede at have venskabsgrupper, en mindre 

gruppe af flygtningefamilier end de øvrige 3 kommuner. Dette kan være af betydning for deres 

mulighed for at give håndholdt støtte til børnene. 

 

I de to kommuner der i dag ikke benytter sig af tilbuddet om venskabsgrupper, kunne man godt 

’Børnene skal ud og lege med Søren og Mette.’ 

(Citat: Familiekonsulent) 
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forestille sig at benytte sig af andre tilbud fra RBU målrettet børn med flygtningebaggrund. Bl.a. 

blev efterlyst sommerferietilbud til børnene samt tilbud til ældre børn (børn der havde afsluttet 

folkeskolen) – særligt drenge. 

Fælles om frivillighed 

Alle fem kommuner stiller sig positivt over for anvendelsen af frivillige kræfter og har 

samarbejde med en række frivillige organisationer. Der stilles høje krav til organisationerne ift. 

rekrutteringsstrategi og uddannelse, og kommunerne foretrækker at samarbejde med 

etablerede organisationer, fordi kommunerne oplever, at de i sidste ende selv skal stå inde for 

det tilbud, som organisationen tilbyder borgeren, fordi borgerne ikke nødvendigvis kan skelne 

mellem kommune og frivilligtilbud.   

 

Oplevelsen er, at frivillige kan noget, kommunen ikke kan. De frivillige er der, når borgeren har 

behov, og ikke kun inden for almindelig åbningstider, opgaven er ikke begrænset til en 

bestilling, og de frivillige er der af et godt hjerte. Den frivillige indsats kan supplere den 

kommunale indsats ved, at de frivillige i nogle tilfælde har bedre chance for at få øje på nogle 

ting, og at borgeren fortæller andre ting. En familiekonsulent fortæller således: 

 

’Vi har før fået henvendelser fra de frivillige om fx en mor, der havde det meget skidt – 

når vi hører om det igennem dem, tager vi det alvorligt. Vi får øje på ting gennem de 

frivillige, som vi måske ikke ellers ville gøre. Så de frivillige er en kæmpe hjælp, men det 

skal aldrig være i stedet for det, vi gør. De frivillige kan også lave nogle af de helt 

almindelig dagligdagsting – de hyggelige ting’. 

(Citat: Familiekonsulent) 
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