
Ikke alle børn har de samme muligheder, som jeg 
selv har haft som barn, og som mine egne børn  
har. Derfor vil jeg gerne yde en indsats for at øge 
mulighederne for børn, der har det sværere end os. 
Camilla Nissen, frivillig i Red Barnet

HVORFOR?
I Danmark har flere og flere familier brug for hjælp til at skabe 
rammer for gode aktiviteter og til at skabe netværk til andre 
familier. I Red Barnet kæmper vi for børns ret til et godt børneliv 
med fællesskaber, tryghed og samvær med familien, og derfor 
åbner vi familieklubber i hele landet. 

HVAD ER RED BARNETS VÆRDIER?
Red Barnets familieklubber tager udgangspunkt i FN’s  
Børnekonvention, særligt om børns ret til udvikling, hvile og fritid. 
De grundlæggende værdier i Red Barnets  
familieklubber er: 

Socialt fællesskab, tryghed, nærvær og kontinuitet. Familieklub-
berne skal hen ad vejen udvikle sig til at blive et socialt 
fællesskab, hvor børn, forældre og frivillige kender hinanden godt.

Det var megahyggeligt at være her! Jeg har fået en del nye venner 
som for eksempel Alberte og Julie. De er meget søde. De voksne 
er også seje. Pige, der har deltaget i klub i Odense Lokalforening 

FOR HVEM?
Red Barnets primære målgruppe er børn i socialt udsatte 
positioner. Typisk er der tale om børn i dit lokalområde, som 
lever i en sårbar familiesituation, ofte børnefamilier med kun 
en forsørger.  

Konkret er der tale om børn, der:
• mærker en trang økonomi, hvor der bl.a. spares på (sund) mad og

fritidsaktiviteter

• lever i en konfliktfyldt hverdag, for eksempel på grund af
forældrenes skilsmisse

• har forældre med manglende overskud, pga. for eksempel kronisk
sygdom eller depression

• ikke har mulighed for at komme på ferie og få fælles oplevelser i
familien

• er hjemme en stor del af tiden og er uden megen voksenkontakt

• har ingen eller få kammerater.

HVOR TIT OG HVOR MANGE? 
En familieklub består af en gruppe frivillige (ca. 12-20) og en 
gruppe familier (ca. 40-45 familiemedlemmer). Familier og frivillige 
er faste medlemmer. 

Red Barnets familieklubber mødes ca. en gang om måneden til en 
oplevelse, som kan være alt fra en tur i skoven med mad over bål, 
leg og sjov i det grønne til fælles udflugter i nær og fjern.  Typisk 
mødes man lørdag eller søndag. I alt vil der være tale om en 8-12 
arrangementer om året. 

Det betyder, at Red Barnet når ud til flere tusinde børn og 
forældre på landsplan, og tallet er støt stigende.
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VIL DU VÆRE MED I EN AF
RED BARNETS 
FAMILIEOPLEVELSESKLUBBER?

HAR DU LYST TIL AT HØRE MERE?
Kontakt projektkoordinator for familieoplevelsesklubberne 
Sara Nora Koust på snok@redbarnet.dk




