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Dagens program

• Velkommen til KP
• Baggrund og intro til Fædre på Forkant
• FORSKNING: Fars betydning - nyeste viden
• FÆDRE: Hvad oplever fædrene at få ud af et grupptilbud?
• ca. 15.40 PAUSE: kaffe og netværk
• PRAKSIS: Erfaringer fra det konkrete arbejde i Ringsted, 

Thisted og på Frederiksberg
• Opsamling og tak for i dag



Baggrund og intro til Fædre på Forkant

”Som far er du velkommen, men du er ikke inviteret” 
- far

”Vi bliver simpelthen nødt til at interessere                  
o                                   os mere for den ressource far er” 

– ledende sundhedsplejerske



Styrkelse af far som ressource
• Til Gavn for Barnet: Generelt fokus i sundhedsplejen og forebyggende, tidlige 

indsatser gennem bl.a. tydeligere kommunikation og italesættelse af fars betydning

• Sårbar far-barn relation: Behov for mere forpligtende og længerevarende tilbud

• Udvikling og afprøvning af et frivilligt gruppekoncept i Ringsted, Thisted og 
Frederiksberg Kommune. 

• Formål: At styrke den tidlige relationsdannelse mellem far og barn, der hvor der er 
risiko for at relationen udfordres

”Vi skal i hvert fald ikke sidde og snakke hver gang”
- Far



Det samlede koncept

Kernen i konceptet er:
1. Erfaringsdeling blandt 

en mindre gruppe fædre 
faciliteret af en mandlig 
gruppeleder

2. Vidensoverførsel til 
fædrene om spæd- og 
småbørnsomsorg

3. Aktiviteter for fædrene, 
gerne sammen med 
deres børn

Derudover tilgodeses fem 
principper: 
1. Giv fædre mulighed for at 

deltage uden mødre
2. Placer møder og aktiviteter 

udenfor normal arbejdstid
3. Tilbyd både aktiviteter og 

faciliterede gruppesamtaler 
4. Giv fædre mulighed for at 

deltage i aktiviteter alene 
med deres børn

5. Tilrettelæg tilbuddet som et 
fastlagt, længerevarende og 
forpligtende forløb 



Hvad ved vi fra forskningen?



Hvad oplever fædrene? 



Tre centrale pointer

• Større selvtillid i farrollen
• Bedre kommunikation mellem forældre
• Et mere ligestillet forældreskab

Da jeg hørte om det, tænkte 
jeg bare ‘yes, endelig er vi 
med og bliver anderkendt 
for at vi har brug for noget 
til at styrke os i forhold til 
vores relation til vores børn’

Det har givet en bekræftelse i, 
at man gør det fint som far. Jeg 
synes især, at det har været ret 
sjovt, at det er gået fra, at det 
er min kone, der var ekspert i alt 
omkring vores søn, til at jeg lige 
pludselig også var ekspert 
nogen gange.

Jeg har fået den udvikling som 
far, at jeg bedre kan klare ting, 
der kommer. At jeg ikke 
nødvendigvis har svaret på 
dem, men at jeg stoler mere på 
mig selv som far, og for den 
sags skyld også stoler mere på 
min hustru som mor.



Tre versioner af fædregrupper i en kommunal kontekst



Opsamling

• Behovet er stort

• Den risikovillige udviklingskapital er lagt

• Ikke one-size – kan skrues sammen på mange måder 

• Lovende tendenser i forhold til effekt

• Yderligere viden og inspiration:

https://www.sus.dk/far-vigtig-tre-kommuner-afproever-gruppetilbud-faedre-saarbare-
smaaboernsfamilier/

https://www.sus.dk/produkt/udgivelse/faedre-paa-forkant-erfaringsopsamling-fra-
faedregrupper-i-tre-kommuner/

https://www.centerforboerneliv.dk/images/Dokumenter/Vidensnotat.pdf

https://www.centerforboerneliv.dk/images/Dokumenter/SUS-Vidensnotat-Srbare-far-
barn-relationer-NY.pdf

https://www.sus.dk/cases/til-gavn-for-barnet/

ahm@sus.dk

FÆDRE PÅ FORKANT
Erfaringsopsamling fra  
fædregrupper i tre kommuner

Tak for i dag
J
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