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1. Om rapporten
Rapporten er et evalueringsarbejde, hvor Red Barnets ture i naturen er undersøgt med henblik på at
evaluere disse. Derved kan andre få indblik i arbejdet, og hoveddonoren - TrygFonden - kan følge
udviklingen af projektet. Evalueringen skal bidrage til at oplevelsesklubberne i fremtiden kan
udvikles bedst muligt. Det vil være relevant at lave opfølgning på evalueringen med diskussioner i
oplevelsesklubber fx på regionalt plan, og evt. fra Red Barnets side at udarbejde en version, der kan
støtte refleksioner og diskussioner i oplevelsesklubberne.
Det er hensigten at lave en deskriptiv rapport, baseret på den empiri det har været muligt at
indsamle i forbindelse med oplevelsesklubberne, og efterfølgende pragmatisk at lave opfølgning og
justeringer på baggrund rapportens resultater.
Rapporten indgår i Red Barnets fremtidige arbejde med oplevelsesklubber, natur og udsatte
familier.
Denne del af evalueringen er rettet mod oplevelsesklubbernes inddragelse af naturen. CASA
(Center For Alternativ Samfundsanalyse) har hovedopgaven i evalueringen af Red Barnets
familieklubber og diverse perspektiver på socialt arbejde med inddragelse af frivillige.

Opbygning af rapporten:


Rapporten indledes i afsnit 1 med at præcisere, hvad oplevelsesklubber er, og hvordan
udsatte børn/ familier forstås i rapporten.



Herefter følger i afsnit 2 et resume af hvilke undersøgelser rapporten bygger på, samt hvilke
konklusioner der fremhæves på baggrund af det empiriske materiale.



For de der ønsker at undersøge konklusionerne dybere, fremstilles rapportens metodiske
design i afsnit 3. Rapporten bygger på empiri indsamlet gennem et ”mixed methods design”,
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idet rapporten baseres på interviews, felt observationer, spørgeskema og optælling af
faktiske ture.


I afsnit 4 fremlægges baggrund for konklusionerne. Konklusionerne henter belæg i de
forskellige undersøgelser, der er fremhævet i metode afsnittet.



I afsnit 5 fremstilles en karakteristik af de frivillige i oplevelsesklubberne. Her fremlægges
data for, hvem de frivillige i oplevelsesklubberne er, og en fortolkning af hvad
spørgeskemaet fortæller om deres begrundelser for at deltage i arbejdet.



I afsnit 6 fremlægges bearbejdning af de data, der har været til rådighed, for samlet at
vurdere hvilke ture der finder sted i oplevelsesklubberne.



Bilag 1. Bilaget indeholder farvekodning af alle ture i regi af oplevelsesklubberne, som kan
bidrage med et samlet overblik over aktiviteter.



Bilag 2. Bilaget viser en bearbejdning af det spørgeskema, som frivillige, der har arrangeret
oplevelsesture, har udfyldt. (76% som svarprocent af mulige frivillige der har arrangeret
oplevelsesture).

Yderligere oplysninger om Red Barnets Natur&Fællesskabsprogram kan findes her:
www.redbarnet.dk/natur eller på Facebook (søg på ”Natur&Fællesskab”).
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1.1 Indledning
I Red Barnets familieoplevelsesklubber tilbydes udsatte børn og deres familie oplevelsesture ca. en
gang om måneden. Det er frivillige, der arrangerer turene, og de frivillige har mange forskellige
grunde til at deltage i klubberne (afsnit 4).
Udvælgelsen af familierne i de ca. 40 forskellige familieklubber foregår ikke efter entydige
kriterier, idet der er høj grad af selvbestemmelse og forskellige organiseringer i de lokale klubber.
En formand beskriver et ret alment mønster i udvælgelsen:
”Vi har ambassadører, det er fx sagsbehandlere, pædagoger, familiesektionen og praktiserende
læger, sundhedsplejersker eller andre professionelle omkring familier. De foreslår familier til
oplevelsesklubben, og efterfølgende spørger vi dem selv.”
Det er ikke alle familier, der kan passe ind i konceptet.
”Det er familier, hvor der er en balance mellem familiens problemer og familiens ressourcer. De
skal kunne have noget ud af at være sammen med andre. Hvis de er for svage, kan vi ikke magte
det. Det er fx familier, der oftest bliver hjemme i weekender eller i ferien. De foretager sig ikke
meget. Det kan godt være af økonomiske årsager, eller fordi en enlig ikke har kræfter til at
overkomme mere end det basale i livet.
Sammensætningen af frivillige, der bidrager i oplevelsesklubberne, foregår iflg. diverse interviews
oftest på baggrund af et møde, hvor interesserede er mødt op. Derefter kommer en periode med
ture, hvor gruppen af frivillige etablerer sig. Der er nogen udskiftning blandt de frivillige i starten.
Klubberne ser så efterfølgende ud til at blive mere stabile. Oplevelsesklubberne i Red Barnet er
præget af mange unge mellem 20 og 30 år. (afsnit 4)
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1.2. Udsatte børn/ familier
Betegnelsen udsatte børn bruges om børn, som er eller kan blive socialt udsatte. Det vil sige børn,
som på baggrund af en række socioøkonomiske baggrundsfaktorer1 er i risikogruppen for at udvikle
problemer, fx i forbindelse med skolestart, eller som allerede har problemer af eksempelvis
følelsesmæssig eller social art i deres hverdagsliv.
Social udsathed opstår, når risikofaktorer i bestemte kombinationer optræder over længere tid.
(Ploug 2007 s. 15)

På spørgsmålet om, hvad man ved fra forskningen, er det mest entydige resultat, at social udsathed
opstår, når risikofaktorer i bestemte kombinationer optræder over længere tid. Det typiske er med
andre ord, at der er flere samvirkende faktorer på spil, der tilsammen bidrager til, at barnet bliver
udsat, således at det er ophobningen, der belaster børn, og derfor bør undgås. (Ploug 2007 s.7)

Der skelnes ikke mellem, om ambassadørernes identifikation af barnet som udsat sker ud fra
karakteristika ved barnet (fx anormal adfærd, blå mærker etc.), eller om identifikationen snarere
skyldes viden om belastende forhold ved forældrene eller familien som helhed. Der skelnes heller
ikke mellem, om de professionelle har opnået kendskab til barnets situation ved egen identifikation,
eller ved at barnet fx er anbragt i en speciel institution af kommunen (og institutionen dermed på
forhånd har kendt til problemerne).
Denne afdækning af begrebet udelukker dermed børn med andre typer af vanskeligheder, fx
handicap eller andre ikke-socialt betingede diagnoser…. barnets belastninger er af en sådan art, at
det fortsat har mulighed for at få en normal udvikling, dvs. ikke være betinget af handicap eller
skader, der kun kan bedres, men ikke overvindes…. 2

Til trods for en række risikofaktorer knyttet til barnet, kernefamilien eller til mikrosystemerne
udenfor familien3 kan ”beskyttelsesfaktorer” understøtte barnets resiliens4.

1

fx forældres mangelfulde sociale netværk, mangelfulde dansksproglige erfaringer, særlig unge forældre, forældres
svage tilknytning til samfundet, forældres misbrug, psykisk sygdom, fattigdom, arbejdsløshed, forældre med
krigstraumer mv.
2

Justeret ud fra forståelse i Socialt udsatte børn i daginstitution. SFI 2006. Lokaliseret september 2007

påhttp://www.sfi.dk/graphics/SFI/Pdf/Arbejdspapirer/Arbejdspapirer/01_2006_Social_Arv.pdf
3

lokalområde, daginstitution/skole
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Beskyttelsesfaktorer knyttes i litteraturen hovedsageligt til barnet, familien og institutioner.
Desuden kan fx barnets personlige interesser, et godt forhold til andre børn og støttende voksne, der
indgår i hyppig og langvarig kontakt med barnet eller engagerer sig i barnets liv, også være
væsentlige beskyttelsesfaktorer. 5 Når disse forhold fremhæves, skyldes det, at det er forhold, der er
i spil i familieoplevelsesklubberne. I klubberne bliver børnene præsenteret for områder/ aktiviteter/
fænomener som kan inspirere til interesser, de møder de samme børn over en lang tidsperiode, og
de møder voksne, der ønsker ar være sammen med netop dem.
På lang sigt kan disse faktorer undersøges dybere i oplevelsesklubberne, evt. suppleret med andre
faktorer. I denne sammenhæng vil det være for vidtgående at lave fortolkninger af dette på
baggrund af materialet fra de ret nye oplevelsesklubber.
I rapporten bliver begrebet udsatte børn ikke uddybet yderligere, idet ovenstående skønnes
dækkende for Red Barnets fortolkning. 6
Som det fremgår af afdækningen af begrebet, er det svært alene at hæfte enkeltfaktorer som kausal
årsag til udsathed. Det gør det vanskeligt sikkert at udpege præmisser for forskning, som dækker
området. Ifølge forskning indenfor området skønnes det, at antallet af udsatte børn er stigende
(Jensen 2005)
De fleste oplevelsesklubber blev oprettet i 2012. Og udviklingen til ca. 40 familieoplevelsesklubber
har forløbet indenfor en kort periode.

4

Resiliens ses her som summen af beskyttelsesfaktorer, og ”at det handler om individets reaktion på eller mentale og
praktiske håndtering af stress eller vanskelige forhold i livet”. (Kvelleo 2013 s.217)
5
På baggrund af videnoversigt i Kvello 2013 s. 232.
6
Interview med Thor Hjarsen 20/5 2012, samt i forbindelse med arbejde i gruppen ”naturen som social løftestang”
etableret i forbindelse med udarbejdelse af en national friluftspolitik
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2. Resumé og konklusioner af evalueringen
Denne del af evalueringen er udarbejdet for at sætte fokus på Red Barnets indsats med ture i naturen
med udsatte familier. Red Barnets indsats er opstået på baggrund af pilotarbejder (Bæk – Sørensen
2010, DR 1.Natursyn 11/4 2010 ) og en satsning på, at naturen som rum for frivilligt arbejde
kortsigtet vil tilføre målgruppen bedre trivsel og på lang sigt et bedre liv.
Indsatsen startede i 2012, hvor de første oplevelsesklubber blev oprettet. Der findes i dag ca. 40
oplevelsesklubber.
Evalueringen er baseret på:


79 korte interviews på stedet med børn og forældre. Interviews er delvist transskriberet.



Besøg ved ni naturture i ni forskellige oplevelsesklubber, og besøg ved fem ture til
legelande og aktivitetssteder.



25 korte interviews med frivillige. Alle interviews er foretaget i forbindelse med ture.



Optælling af samtlige ture på baggrund af oplevelsesklubbernes foldere. (bilag 1)



Spørgeskema til de aktive frivillige der har deltaget i ture i naturen (bilag 2).



Iagttagelser udformet som turreferater fra alle ture.(i alt 14 turreferater).

Konklusioner fra evalueringen:
2.1. Generelt om oplevelsesklubber i naturen
39 % af turene fra oplevelsesklubberne er ture i naturen (Afsnit 5)
Både de frivillige, børn og forældre fremhæver, at samværet og netværksdannelse fungerer
bedst på naturturene, og på ture hvor familierne fx er optaget af skabende aktivitet. (Bilag 2)
De frivillige ser positiv betydning af naturturene, og interviews med børn og forældre
underbygger, at skovturene har positiv betydning for børn og forældre.(Afsnit 3)
Børn fra oplevelsesklubberne kommer ikke meget i naturen i deres dagligdag. Turene betyder at
børnene opnår erfaringer, som de ellers ikke ville få. Erfaringer, der kan være positive for dem i
deres hverdagsliv med deres kammerater.(Afsnit 3, bilag 2 diverse iagttagelser)
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Oplevelsesklubberne fungerer som inspiration til udendørsaktivitet for familier med begrænset
radius i deres hverdagsliv. Det ser ud til, at turene med oplevelsesklubberne inspirerer familier
til at være mere aktive naturbrugere, med de trivsels-, sundhedsmæssige- og oplevelsesmæssige
værdier, dette kan indeholde.(Interviews, bilag 2)
De frivillige vægter højt at arrangere flest ture i naturen, selv om disse ture ind imellem er
påvirket negativt af vejr, påklædning mv.(Bilag 2)

Med reference til kommentarer om risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer rettet mod socialt
udsatte børn, er der i disse konklusioner indikationer for, at oplevelsesklubber kan fungere som
beskyttende faktorer for udsatte børn.

2.2.

Om de frivillige

De frivillige er ret unge, og det er overvejende kvinder, der deltager i det frivillige sociale
arbejde.(Bilag 2)
Mange af de frivillige er blevet interesseret i arbejdet, som indebærer, at de får erfaringer med et
arbejdsfelt, de gerne fremtidigt vil arbejde indenfor (bilag 2).
Mange af de frivillige har selv fundet informationer om oplevelsesklubberne på nettet eller på
sociale medier.
Ca. 33 % af de frivillige har deltaget i Red Barnets kurser.

2.3.

Om turene

De frivillige planlægger ikke ture sammen med børn eller voksne, selv om de gerne vil gøre det på
lang sigt. (bilag 2)
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Når naturvejleder, foreninger eller spejdere involveres i turen, skal de på forhånd kende til rammer
og kontekst, således at deres kompetencer bedst muligt kan integreres i sammenhængen(afsnit 4.9).
Værdier som bygger på ligeværd, hygge, hverdagsagtige samtaler, uhøjtidelighed, ro og fravær af
undervisningstone præger de bedste naturture i klubberne. Det er ture, hvor det vægtes højt, at børn
og voksne føler sig set, godt tilpas og afslappede, og samtidigt ture med et tema, der åbner for
samvær og samtaler (på jagt efter svampe, fisketur osv.). Det er således ikke detaljeret tilrettelagte
ture eller undervisning i naturforhold, der udgør en god tur (Bilag 2, interview, iagttagelser).
De bedste ture er ture, hvor de frivillige alle ved, hvad de har planlagt, så turen ikke hviler på en
enkelt eller to, som så kan blive påvirket af ansvaret og dermed gøre turen for formel. Mange af de
gode ture mindede om en familieudflugt, hvor snakken gik, fordi alle følte sig godt tilpas.
(Iagttagelser og interviews med frivillige)
Der er mange eksempler på, at børn får lidt friere muligheder for at lege og være sammen med
andre børn, når forældrene ser, at deres børns adfærd ikke bliver påtalt negativt.(Interviews og
iagttagelser)
Mange af børnene knytter sig til udvalgte frivillige, som de gerne vil være sammen med på turene.
(børneinterviews)

2.4.

Forbedrings potentiale:

De frivillige ville have stor glæde af at have faste steder i nærområdet, hvor de kunne vende tilbage
til på alle årstider. Det kunne være naturcentre, hvor de frivillige gennem brugeraftaler havde nøgle
og evt. depot plads til diverse tøj og udstyr. Dette ville betyde at de omtalte barrierer7 kunne undgås.
Herved kunne der opnås en større kontinuitet i de erfaringer, der tilbydes børn og voksne, og måske
en højere grad af transfer til familiernes hverdagsliv.
For at opnå fortrolighed med de specielle forhold omkring oplevelsesklubberne, vil det være en
fordel med et gennemgående samarbejde med eksterne personer, der kan se sig selv som en del af
oplevelsesklubbens arbejde.
Diskussion i oplevelsesklubberne af sigte med oplevelsesklubbernes virke, baseret på Red Barnets
værdier, eventuelt understøttet af Red Barnets regionale konsulenter
7

Vejr, påklædning, naturfremmedhed, nervøsitet for det ukendte, afsnit 4.
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Passende inddragelse af børn og familier med sigte på ”hjælp til selvhjælp”.
Udarbejdelse af et materiale der opsamler erfaringer med naturture til klubberne, et materiale der
bygger på såvel erfaringer som forskning, og som åbner for relevante værdibaserede diskussioner i
familieoplevelsesklubberne.

2.5.

Et kritisk blik

Rapporten bygger på data indhentet i pionerperioden af dette arbejde. Syv af besøgene lå i 2012,
pga. projektets ret korte levetid.
Oplevelsesklubberne vil sikkert først være præget af stabile forhold efter et par år. I starten er der
typisk udskiftning af både familier og frivillige, en udskiftning der kan påvirke stemningen i
oplevelsesklubberne.
Det kræver et noget længere studie at beskrive ”langtidsvirkninger” af en indsats, og den fulde
indsats opnås først, når familiernes netværk i lokalområderne supplerer turaktiviteterne. Mange af
oplevelsesklubberne tager udgangspunkt i afgrænsede boligområder, og det er således muligt, at
familierne gennem familieoplevelsesklubberne etablerer daglige relationer mellem medlemmer af
klubben, eller at børnene opnår ”legevenskaber” som følge af klubaktiviteterne.
Der findes i Danmark ikke mange lignende tiltag i naturen, rettet mod udsatte familier. Der mangler
viden indenfor området, og området kunne være meget større. Andelen af danskere der udfører
frivilligt arbejde er stigende8, og der vil formodentligt være mange der har interesse for at deltage i
oplevelses baseret frivilligt arbejde.

2.6.

Mere viden indenfor feltet:

Der mangler studier af længere varighed, der undersøger om familiers vaner og præferencer kan
ændres gennem indsatser, som den Red Barnet har påbegyndt.

8

http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Viden+%26+information/Fakta+om+frivilligt+arbejde/Antal+da
nskere+der+udf%F8rer+frivilligt+arbejde
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Der mangler viden om, hvor vidt betydningen af sådanne indsatser kan ses i familiernes
hverdagsliv, gennem fx forældrenes syn på deres egne børn eller familiernes samvær og forældrenes
syn på opdragelse.
Der mangler viden om, hvordan indsatser med frivillige og familieklubber kan styrke børns trivsel,
venskaber og lyst til at være kropsligt aktive i udendørs omgivelser.9
Der mangler viden, der eksplicit ser på naturen som arena for socialpædagogisk arbejde i regi af
både institutionelt og frivilligt arbejde.

9

Forskning viser at netop evalueringens målgruppe bruger naturen og udendørs omgivelser mindre end gennemsnittet
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3. Metodisk design
Arbejdet med empiri er både kvalitativt baseret på en fænomenologisk hermeneutisk tilgang og
kvantitativt baseret på et survey (bilag 2) og optælling af aktiviteter (bilag 1). I evalueringen søges
at undersøge børnenes/familiernes/ frivilliges perspektiver på Red Barnets naturture så dybt, som
dette er muligt, i den ramme, evalueringen har. Der vil, hvor det er relevant/muligt, blive
sammenholdt med relevant litteratur, der undersøger tilsvarende forhold.
Der findes ikke direkte forskningsarbejder, der fokuserer på frivilliges indsats i naturen rettet mod
udsatte familier i Danmark (Norden).
Det empiriske arbejde angående Red Barnets naturture indeholder følgende elementer:
1. Interviews med børn og forældre foretaget på 9 ture i naturen. Her er indsamlet 79 kortere
eller længere interviews, som alle et optaget i løbet af turarrangementet. Det har ikke været
muligt at lave længere interviews med fokusgrupper eller at lave interviews udenfor
turrammen, idet de afsatte ressourcer ikke understøttede dette. Alle interviews er blevet
aflyttet, og relevante pasager er blevet transskriberet. Der er en del interviews, som også
indeholder fragmenter af tilfældige samtaler, som ikke er transskriberet.
2. Observationer og interviews med frivillige ved 5 ture i andre ”tursettings”. Dette har været
ture til legelande/ aktivitetscentre, der er meget forskellige fra naturturene.
3. Interviews med frivillige, i alt 26 interviews, foretaget på ture, hvor det har været muligt at
gå til side med de frivillige. Desuden har to grupper frivillige på en frivillig dag i Odense
(13/4 2013) fortalt om det særlige ved ture i naturen.
4. Analyse af samtlige ture med familieklubber baseret på klubbernes indsendte foldere (bilag
1). Her er de 326 ture, som oplevelsesklubberne har lavet eller planlagt, blevet kategoriseret
og optalt for at undersøge, hvilket omfang naturturene har i oplevelsesklubbernes indsats.
5. Iagttagelser og turreferater fra alle ture. Efter hver tur er der blevet nedskrevet et turreferat
på 1-3 sider, som hver gang er blevet afsluttet med at fremhæve relevante problemstillinger
eller problematikker i forbindelse med turene.
6. Spørgeskema udsendt til de oplevelsesklubber der havde lavet naturture på
udsendelsestidspunktet. Der var to klubber hvor, formanden ikke reagerede på
henvendelsen. Af de resterende blev der udsendt spørgeskemaer til ”aktive frivillige”, og af
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disse er der kommet 78 besvarelser. Besvarelsesprocenten på udsendte spørgeskemaer er
76%. (Samlet resultat vises i bilag 2)
Det empiriske arbejde for naturen som ramme for oplevelsesklubberne blev på Red Barnets første
evalueringsmøde justeret og gjort mere operationelt. Nøgleord fra Red Barnet var først relation,
inklusion og trivsel. Efterfølgende blev flg. udsendt efter første møde i evalueringsgruppen:
”Vi har også muligheden for at undersøge, hvordan de (børn og familier) oplever at naturen
fungerer som ramme for aktiviteter, set i sammenligning med de ture, der ikke foregår i naturen.
Via undersøgelsen af disse to temaer regner vi også med, at der vil dukke en del viden op, som kan
danne grundlaget for at identificere, hvor forbedringspotentialet ligger.
Nøgleord ”trivsel hos børn og forældre”
Naturen som ramme: hvordan fungerer naturen som ramme for Red Barnets aktiviteter? Giver den
noget særligt og i så fald hvad? Hvilke muligheder og potentialer er der ved aktiviteter i naturen
frem for aktiviteter, der foregår i andre settings
Hvilken rolle spiller det om en naturvejleder er med på tur, eller om de frivillige har deltaget i Red
Barnets friluftskurser?
Forbedringspotentialet: Hvad er særligt udslagsgivende i forhold til Red Barnets indsats?
Dette spørgsmål er meget bredt, idet det både kan omhandle de frivillige, kursusaktiviteterne,
aktiviteternes udformning, rammen for de frivillige, rekruttering af familier såvel som frivillige osv.
Hvilke delelementer der undersøges nærmere, vil tage udgangspunkt i de observationer, der
foretages, og kan ikke fastlægges på forhånd. Her vil et skøn af, hvad der vurderes som særligt
udslagsgivende være afgørende” (Fra møde om evaluering 1/5 2012 i Red Barnet)

1. Børnenes perspektiv
I undersøgelsen iagttages børns perspektiver på familieture i naturen. Det er imidlertid ikke altid let
at få adgang til disse perspektiver, idet børn som informanter ofte er optaget af det der umiddelbart
foregår (Jørgensen & Kampmann 2000). Mange børneinterviews er korte, og de har foregået så
forskellige steder som i et klatrestativ, ved en gynge, rundt i skoven osv.
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Hvilke aktiviteter finder børn fra Red Barnets familieklubber specielt interessante?
-

Hvad fortæller børnene om turene?

-

Hvordan begrundes det særlige?

-

Hvad fremhæves af samværsformer på dagen?

-

Hvordan ser det enkelte barn sig i klub sammenhængen på naturturen?

Figur 1. Den første fisk.

På hvert arrangement blev flest mulige børn interviewet gennem semistrukturerede interviews
(Kvale & Brinkmann 2009) i den sidste halvdel af arrangementet på baggrund af turen og
iscenesatte naturaktiviteter/oplevelser. Interviewet foregik på stedet, og delvist i bevægelse, for at
kunne finde hen til konkrete meningsfulde oplevelser. (Margrete Skaar 2011)
Interviewet blev baseret på de børn, der gerne ville tale om turen (frivillighed).
Børnene fortalte, hvad de oplevede på dagen, og gennem deres fortællinger blev der spurgt ind til
præferencer på familieklubdagen. Mange børneinterviews var korte, og børnene havde ikke ret
meget at sammenligne med, idet der ikke havde været ret mange ture forud for interviewet.
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Alle interviews er blevet aflyttet og delvist transskriberet. I materialet fremhæves udvalgte citater
fra interviews samt billeder og fortællinger fra turreferater.

2. Forældres perspektiv
På hver tur blev indsamlet to til tre korte forældreinterviews rettet mod oplevelser af naturture som
ramme for aktiviteter i familieklubben.
-

Familievaner med at bruge naturen i dagligdagen

-

Særlige oplevelser på dagen

-

Er der specielle ting på dagen, der har vagt eftertanke?

Også forældreinterviews blev transskriberet delvist, og systematiseret som børneinterviewsene.

Figur 2. Bålhygge ved Lillebælt.

3. Arrangementets karakter
Det har ikke været muligt at sammenholde ture med naturvejleder med andre ture. I stedet har jeg
undersøgt/diskuteret ture med deltagelse udefra sammenholdt med ture, hvor de frivillige alene står
for turen.
Gennem observationer er der blevet iagttaget og nedskrevet:
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Hvordan turen er rettet mod familier og forholdet mellem børn og forældre, barn/ barn
relationer og på tværs af familierne (relationelt perspektiv inspireret af Bae 1997, 2004)



Hvordan inddrages familiernes egne vinkler på natur og samvær i arrangementet 10

Materialet blev sammenskrevet og indgik i dagen med frivillige 13/4 2013. Her blev afsat tid til, at
de frivillige fortalte om særligt gode ture i naturen.
Der er desuden lavet en undersøgelse af de samlede ture, med henblik på at se på det omfang,
naturture bliver brugt i oplevelsesklubberne. I februar blev de tre regionale ”frivillige konsulenter” i
Red Barnet opfordret til at lægge alle turfoldere i regi af oplevelsesklubber i en dropboks, for at jeg
kunne få indblik i samtlige oplevelsesklubber i Red Barnet. Alle ture er blevet farvekodet og
systematiseret i kategorier. (bilag 1)

Spørgeskema til de frivillige
Der blev udsendt et spørgeskema til de frivillige gennem Surveyxact medio februar. Spørgeskemaet
omhandlede faste svarkategorier, hvor de frivillige vurderede udsagn på en skala fra meget godt til
dårlig (likert skala) og spørgsmål med åbne svarkategorier, hvor de frivillige havde mulighed for at
svare mere uddybende. (Resultater fremlagt samlet i bilag 2)
Svarprocenten på spørgeskemaet var 76%, (frafald er ikke undersøgt )
Spørgeskemaet uddybede de frivilliges præferencer og begrundelser for at lægge ture i naturen, og
gav også et empirisk grundlag for at vurdere retning i oplevelsesklubberne. Det kan endvidere
medvirke til at tegne en profil af frivillige i Red Barnet 2013.

10

inklusion /integration/ socialisering inspireret af Madsen 2005, Bjørg Kjær 2011 m.fl.
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4. Naturens betydning i oplevelsesklubben
I spørgeskemaundersøgelsen spørges til de frivilliges opfattelse af naturturenes betydning for
klubbernes ture og eventuelle barrierer for at bruge naturen.
Når der spørges til hvilke ture, der fungerer bedst, fremhæves naturturene som de mest succesfulde
af alle ture:

Figur 3. Figur 1 viser stor opbakning til naturturene. De 14% ved ikke /ikke relevant er frivillige som ikke har været på naturture.
For ture med kreative aktiviteter er det tilsvarende tal ( ved ikke/ikke relevant) 12 %, ture til forlystelsesparker 15%, for biograf
teater 22% og for fodbold og sport 25%.

Naturturene, som ifølge optællingen i Bilag 1 er de mest brugte, er også vurderet som de bedste ture
af informanterne. Værdisætningen af naturture som de bedste er efterfulgt af ture med kreative
værksteder (jule / påske/ fastelavns værksted), som i optællingen (bilag 1) kaldes ”årstidsture”,
derefter vurderes ture til forlystelsesparker ( Lalandia, legelande, Tivoli, dyreparker mv.) som
nummer tre. Ture til biografer og teatre vurderes som nummer fire og ture til sportsarrangementer
mv. som nummer fem. (bilag 2 med resultater af spørgeskema).

Barrierer for naturture
Når der spørges til barrierer for oplevelsesklubbernes ture i naturen, fremhæves vejret som den mest
problematiske faktor i mange svar. Mange af familierne har ikke velegnet tøj til at være udenfor i
perioden oktober til april. I forbindelse med ture er det jævnligt et problem.
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Eksempel observation:
Ved en tur hvor sneen stadig lå i landskabet, skulle jeg overvære en GPS tur. Jeg fandt to unge
mænd ved et busstopsted udstyret med diverse friluftstøj, rygsække og GPS’er. De havde posteret
yderligere 3-4 personer ved et bålsted, hvor familierne skulle komme frem noget senere. Da jeg
mødte dem, fortalte de, at der kun kom en familie, en mor med fire børn. En familie som i øvrigt
ikke kunne tale dansk. De andre familier havde meldt afbud på dagen, fordi de ikke ville være ude i
landskabet, når der lå sne (5-10cm)
Af barrierer fremhæves også, at nogle familier ikke er vant til at komme i naturen, og at de derfor
føler sig fremmedgjorte overfor at være ude.
”For nogle familier er det svært og fjernt for dem at deltage på naturture. Det kan være
grænseoverskridende for nogle familier.”
”Der er familier - typisk af anden etnisk baggrund - som melder fra, hvis der foregår ude i "den
vilde natur"
”Familierne kan blive skræmt af naturen og udendørs aktiviteter”
Da naturturene samtidigt ses som de bedste ture til at opnå kontakt, netværk og gode relationer
mellem familierne, er det vigtigt at arbejde på barrierer, se 1.3.3.

4.1. Hvad bidrager naturture med i familieklubberne?
I spørgeskemaet svarede de frivillige på spørgsmålet:
Mener du, der er noget særlig positivt, som naturturene bidrager med i familieklubben?
Spørgsmålet var et åbent spørgsmål i spørgeskemaet, og her kom der 77 formuleringer som er
blevet sorteret i underkategorier.
Den langt største kategori siger noget om, at de frivilliges opfatter naturen som et særligt rum for
aktiviteter og samvær mellem mennesker.
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4.2.

Rummet gør samværet anderledes

De frivillige ser, ligesom megen forskning (fx Kaplan/Kaplan 1989, Kaplan & Ryan 1998, Ulrich
1983, 2002, Grahn & Stigsdottier 2003), at familierne er rolige og afslappede, når de endelig
kommer frem til skoven, landbruget, naturlegepladsen, parken eller ”put and take” søen.
”Vi er alle ligeværdige gæster derude-…- det er tydeligt at aflæse i alles ansigter, hvor afstressende
og opbyggende af god energi det er, bare at være derude et par timer. Vores ture i naturen har
givet flere familie inspiration til selv at tage på skovture.”
”Naturen er nem og tilgængelig for alle. Det er en dejlig afslappende måde at være sammen på.
Meget afslappet atmosfære, både familier og frivillige nyder det. De fleste familier kommer ud og
får nye oplevelser. Har haft børn på ca. 11 år, der aldrig har været ved Vesterhavet. Frie rammer,
alle finder noget at fordybe sig i. Der er noget for børn og voksne, som ingen af dem kender til.”
”Det positive, som skal fremhæves ved naturturene er, at der er mere ro, og man kan bedre sidde
og hygge med familierne, så det giver et bedre sammenhold, da man ikke blive opdelt, som det sker
ved en tur til Zoologisk Have”
”Der er meget åben plads og mulighed for at være barn og nyde stilheden væk fra byen og
materielle ting. De, der har deltaget i fx bondegårds turen på Djursland, var parat til at flytte
derud. Der er plads til de vilde drenge med store armbevægelser.” (se bilag 2)

Forældrenes udsagn om naturture
Alle interviews med forældre er lyttet igennem to gange. Ved den gennemlytning er passager, hvor
forældrene udtaler sig om naturturene, transskriberet og samlet i et dokument.
Forældrene er udelukkende positive overfor naturturene, men det skal i den sammenhæng
fremhæves, at der ved alle turene har været afbud fra familier. Ofte har ca. 25 % meldt afbud på
dagen. Der kan være mange grunde til afbud, idet der generelt er mange afbud i de ret unge
oplevelsesklubber, hvor mange familier i starten kan føle sig usikre, ikke kender de andre, er usikre
på, hvad der skal ske, lever i familier med få ressourcer osv.
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Generelt peger materialet på, at deltagerne tilhører et ret naturfremmed segment, og at netop
naturturene inspirerer familierne til selv at gøre noget, de ellers ikke ville gøre.
Der er dog også familier, for hvem turene til naturområder fremstår som noget attraktivt, men fjernt,
idet dagligdagen alene med 2-3 børn og en dårlig økonomi gør det vanskeligt at tage af sted på tur.
Mor- Det er drønhyggeligt, og man har jo ikke så mange penge, når man er alene – jeg ved ikke,
hvad sådan noget koster.
Mor – skovturen var rigtig god, og børnene de trives. Det bedste er at opleve naturen. Vi tager
ellers ikke i skoven. Jeg tror det er første gang, vi har haft tur ud i skoven.
Mor – Ture udenfor er de bedste – vi når ikke selv udenfor, vi har ingen bil – det her er den tredje
tur. Det er dejligt at komme omkring som i dag.
Mor – Alle er bedste ture – børnene leger, vi har det sjovt, vi hygger os og møder andre. I Givskud
var det godt.
Far – Vi tager ikke ud at fiske som familie, det må jeg erkende blankt.
Far – Vi har aldrig fået taget os sammen til at fiske, jeg har engang fisket som barn i put and take.
Mor til 3 børn – Det er at komme ud og opleve en hel masse, vi gik ved søen og hygge og samvær.
Vi kender nogle i forvejen. Det bedste i dag er naturen. Da jeg boede i Køge kom jeg meget på
åsen, men ikke nu.
Dreng – I går og i forgårs der var jeg også her (i naturområdet med en skole hvor arrangementet
startede NEE)- og der var det helt kedeligt uden jer – så var det helt kedeligt fordi der ikke var
noget at gøre her. I går og i forgårs var det kedeligt, fordi vi vidste ikke at der var så mange steder
at være.
I det sidste citat fremhæver drengen, at han har været i området med sin skole dagen før. Han ser
noget helt andet i den venlige, åbne ramme, familieoplevelsesklubben tilbyder, end han så i
forbindelse med undervisning i området. For naturfremmede kan rammen, stemningen og det
sociale samvær betyde åbninger og interesse for at være i det fri. Dette er ikke undersøgt i dansk
sammenhæng.

Observationer (diskussion af forskellige aktiviteter)
Citaterne underbygger observationer, der viser at mange af de familier, der deltager, ikke i
dagligdagen ser naturen som en mulig ramme for aktiviteter. Det underbygges af episoder, hvor
børn ikke kender til helt almindelige naturfænomener:
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Når en pige på 9 år ser en myretue for første gang



Når 2-3 børn aldrig har set eller rørt ved en levende fisk



Når et barn, der bor 15 km fra Vesterhavet, aldrig har været der



Når en mor fortæller, at børnene ikke må komme udenfor hjemmet, fordi kamphunde og
hash præger nærmiljøet



Figur 4. Den første myretue i Rold skov.

Der er mange citater, der peger på, at naturture er gode for det sociale samvær på tværs af
familierne. Naturturene er øjenåbnere for en del familier, der ikke har vaner med at tage på skovtur
og lade børnene lege i omgivelserne. Det er også tydeligt, at det at gå en tur med andre familier/
frivillige gør, at familierne ikke tager deres vanebaserede konflikter med. Børnene får plads til at
lege, og mødre/fædre behøver ikke at sætte så stramme rammer op overfor deres børn, som de ellers
ville gøre i det offentlige rum. Red Barnets ture understøtter amerikansk forskning om naturens
positive indvirkning på børn, der er diagnosticeret ADHD børn (Taylor & Kuo 2006, 2008)
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Observation
Ved en tur ved stranden var en mor i starten meget opsat af, at hendes 6-7 årige dreng skulle opføre
sig pænt. Hun fortalte mig straks, at han var ADHD dreng, og at han havde ”krudt i røven”, ”aldrig
hørte efter” osv. I starten af arrangementet var den enlige mor konstant på vagt overfor drengens
adfærd, og irettesatte ham ret højlydt. Da turen blev afsluttet med en vandretur rundt i området, fik
drengen efterhånden lov til at løbe lidt sammen med andre, og moderen kunne gå sammen med et
par kvinder, og tale om hverdagslivet uden at være på vagt. Børnene færdes sammen med et par
unge frivillige, som udfordrede dem ved at klatre på skrænter og hoppe på store sten.

Figur 5. Der klatres i træer ved Herning.

4.3.

Samværet mellem frivillige og familier – det er lettere at gå og
snakke

De frivillige registrerer, at samværet mellem frivillige og børn/ voksne/ familier forløber utvungent
i de åbne rammer. Det er lettere at falde i snak, når man går ved siden af hinanden eller sidder
omkring et bål med en snobrødspind, der skal holdes øje med. Iagttagelser ved ni naturture
bekræfter, at de ret åbne ture, hvor der er tid til at gå lidt spredt sammen med samlinger ind
imellem, betyder at samtalerne forløber i en afslappet atmosfære.
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Det kan fx være:
Svampeturen hvor børn eller ivrige voksne indimellem stikker ind i skoven efter en særlig svamp,
og hvor gruppen småsnakkende ellers går i spredt samling en times tid.
Turen hen under Lillebæltsbroen hvor børnene løber ind i skoven eller lidt foran og venter. Hvor
forældre og frivillige går tur i skoven, uden anden dagsorden end at være sammen med hinanden
eller børnene.
Turen langs Susåen hvor der er smukke panoramaer i overgangen mellem vand og land, og hvor
den fælles opmærksomhed ind imellem fokuseres af ørreder i åen eller en fiskehejre i sivene.
De frivillige siger om turene:
”De giver god anledning til at gå og snakke”
” De giver et tæt forhold mellem de frivillige og familierne, og børn og familier lærer hinanden at
kende og får derved et netværk”
”Det er dejligt, da familier kommer tættere sammen!!!og vi laver jo også mere sammen- mad og
taler meget sammen ,men det er bare så vigtigt at folk ikke fryser”
”Ja. I høj grad. Der er en anden form for læring og oplevelse. Det giver et andet samvær i naturen
end indenfor. Man lærer også hinanden at kende på en anden måde. Så er man godt træt, når man
kommer hjem - pga. den dejlige friske luft!”
”Forældrene får måske et frirum, eller deltager aktivt sammen med børnene.
Det er en anden måde at være sammen på, som giver gode oplevelser og sammenhold i klubben.”
”Børn og voksne kommer mere i kontakt med hinanden på tværs af familierne.”

Der er mange af børnene i familieklubberne, der har svært ved at kontakte andre børn. Når
familierne mødes efter en måned eller to uden kontakt, skal mange børn bruge lidt tid til at komme i
kontakt med de andre børn. Ved de små ture rundt i naturområdet får børnene ofte mulighed for at
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løbe lidt sammen, og det gør det lettere at tage initiativer til småkontakter for børn, som er
kontaktsvage.

Forældre:
Far (til to )- Det bedste er nok at møde andre folk og være fælles om nogle ting, og tale og snakke.
Jeg synes sådan, det er hyggeligt at være med.
Mor (til tre) – Vi plejer at have det skidehyggeligt, folk de snakker, det er skidehyggeligt, som på
skovlegepladsen i Tinkedal. Bare det at man er en flok af sted, så man har nogle at snakke med. Jeg
er alene med de tre, jeg synes fandme, det er trælst at være af sted med dem.
Mor (til to)– Hyggeligt at mødes, mødes med andre, sådan lidt fællesskab. Vi gør også nogle ting, vi
ellers ikke gør. Hvis vi kører herud selv. Det er ikke det samme, det er noget andet med en hel
masse andre mennesker. At køre ud med mange forskellige mennesker man ved, der kommer.
Far (til 3)– Vi skal ikke gå glip af noget – det vigtigste er det sociale – man kan godt tage sammen
med sin familie, men det bliver ikke så sjovt, som når man er sammen. Vi glæder os allerede til
næste gang- drengene har talt dagene til det.
Mange af forældreudtalelserne viser, at netop det social fællesskab er betydningsfyldt for deres lyst
til at komme i skoven. En mor siger direkte at det er for ”trælst” at være alene af sted med hendes
tre, i øvrigt, meget aktive drenge.

4.4.

Børnene - børnene må mere – børnene er mere aktive og
kropslige

Der er en del konflikter i oplevelsesklubberne mellem nogle af forældrene og deres børn. Ved de
fleste ture irettesætter forældrene deres børn, når de skal sidde og spise eller samles til en aktivitet.
Selv om det ikke er præciseret, hvad der er passende opførsel, bringes familiernes konflikter og evt.
mangel på fælles normer ind i oplevelsesklubben. Det kan være svært for de frivillige at blande sig i
konflikterne, og de fleste steder prøver de frivillige gennem venlighed og positiv kontakt at komme
i snak med børnene. Ved naturturene er den åbne ramme og den større plads betydningsfuld for
antallet af konflikter mellem børn og forældre. Det sker også ofte at nervøse, naturfremmede eller
kropsligt hæmmede forældre ser andre sider af deres børn end i dagligdagen, når de fx løber af sted
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med en frivillig eller klatrer på skråninger sammen med andre børn. ”Automatforbud” som fx
forbud mod at løbe langs vandet, klatre på en skråning eller at løbe væk fra stien, bliver set i
sammenhæng med en sprudlende aktivitet mellem børn og frivillige, eller aktiviteter som de andre
forældre ikke ser problematiske. På den måde kan samværet åbne for nye muligheder for barnet,
uden at dette præciseres.
Eks fra iagttagelse:
Ved en tur til en familieklub indgik der en tur på 2-3 km rundt i forårsskoven. Der var to enlige
somaliske mødre med, som holdt meget øje med deres børn. Hver gang børnene fx prøvede at gå
ned af kystskråningen, kom der formanende tilråb på deres modersmål. Flere af de andre børn
havde det sjovt med at klatre på skråningerne, holde i rødder og springe over smågrøfter. De var
ledsaget af to frivillige kvinder på ca. 35 og 25 år. Efterhånden som legen på skråningen forløb
uden problemer, fik de to somaliske kvinders børn friere muligheder, og mødrene kunne slappe af
og tale med de andre kvinder om dagligdagen.
De frivillige siger fx:
”Højt til loftet - plads til dem der "fylder lidt ekstra", mange muligheder for varieret indhold,
lægger op til samvær på en uformel måde, - der er mange positiver!”
”De kommer tættere på hinanden og overskrider egne grænser, når de leger og har fælles
oplevelser i naturen”.
Børnene fremhæver ofte, at de synes turene er ”sjove”, og mange udsagn bærer præg af, at børnene
ikke kender til lignende aktiviteter.
Fx fremhæver to børn, at det var sjovt at fiske. Den ene havde aldrig prøvet at fiske før, og den
anden havde kun prøvet det i en institutionel sammenhæng. De nød at fiske sammen med deres
familie, og begge børn fangede fisk.
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Figur 6. På fisketur med hele familien.

Barn – sjovt, jeg har ikke prøvet det før.
Barn – jo, jeg har fisket ved spejder og skole, men aldrig med min mor.
Samme barn skulle hjem til sin far om eftermiddagen. Hun var meget spændt på, hvad han ville
gøre med fiskene.
Barn - Det er mine første fisk – hvad siger far? (Kan han lide dem? NEE)
Pigen var både stolt og lidt nervøs for, om hvad faren ville sige til fiskeriet, og om han kunne
værdsætte gaven. ”Kan han godt lide fisk?”.
Alle børneudsagn er positive, og børnene fremhæver næsten alle aktiviteter som:
Barn – Sjovt med lege og snobrød på naturskolen.
Dreng – Måske var det bedste posterne ved GPS løbet (første gang)
Barn – Alt sammen har været bedst. (Et meget brugt udsagn)
Barn – Skattejagt med kort.
Barn – Jeg vil vise alle de andre hvor sjovt det er, og at vi har fundet en hel masse huler – vi har
fundet den helt perfekte hule.
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Barn – I skoven kan vi lede efter mange rådyr, vi har også fundet hestespor.
Barn – Det bedste var, da vi kom på legepladsen. Det var også sjovt at fange dyr, der var mange af
de samme. (En tur hvor alle har ledt efter smådyr i skovbunden)
Der er også børn der fremhæver fx ture til legelande eller oplevelseslande, men de fleste forholder
sig til den situation, de bliver interviewet i.

4.5.

Hygge

De mest almindelige aktiviteter ved naturturene er lege og mad på bål. Der bliver tit arrangeret en
form for lege i et tidsrum, og centrum for aktiviteterne er for det meste en bålplads. Det er muligt at
finde bålpladser overalt i Danmark indenfor en radius på 5-10 km, så det er let at arrangere en dag
omkring en bålplads.

Eks fra iagttagelse:
Ved en tur i Marselisborgskovene kom der to frivillige, 10 minutter før familierne skulle komme.
Det eneste, der skulle ske, var at de skulle mødes i oktober skoven. Planen var, at de skulle sidde
omkring et bål, mens børnene legede og ristede skumfiduser og popcorn, og derpå gå en tur, hvis
deltagerne ellers havde lyst. Der blev i hast arrangeret en skattejagt omkring bålpladsen.
Arrangørerne havde set på nettet, at der var brænde i et lille skur, så det eneste materiale, der var
medbragt, var et par optændingsblokke, en kniv og to sigter til popcorn.
Deltagerne kom, og da klubben var en gammel klub med mange møder, kendte de 16-17 personer
hinanden ret godt. Forældrene satte sig omkring bålet med tæpper om benene, og børnene løb lidt
til og fra, mens de etablerede sig i legegrupper. Arrangementet varede i 3 timer, og den sidste time
gik 8-10 personer en tur i skoven, mens resten blev ved bålpladsen og snakkede om hverdagen.
Familierne var kommet ud i skoven med en almindelig bybus.

Både frivillige og familier fremhæver, at det at sidde omkring et bålsted og snakke uformelt om
hverdagen er hyggeligt og givende.
De Frivillige:
”Hygge og fællesskab på en relativ billig måde.”
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”Bålhygge skaber særlig stemning”

Barn – hygge omkring et bål, riste skumfiduser som vi gør her. Vi vil gerne kunne lege og se os
omkring. Til at starte med var jeg her, og prøvede at komme op på taget. Da I sagde, man godt
måtte, gå gik mig og Lasse (en frivillig) ud i skoven. Vi fandt ud af at man skulle følge de der
”rødnæser” (spor på træerne).

4.6.

Formålet med turene?

Til spørgsmålet: Ved du, om din klub har særlige mål med turene? Svarer langt de fleste at
formålet med turene er at skabe netværk mellem familierne, og at støtte relationerne mellem
forældre og børn.
Jamen overordnet har vi som klub det mål, at få forældrene til at gøre noget SAMMEN med
børnene, samt vise, at det sagtens kan lade sig gøre, uden at det skal koste en bondegård, og at det
kan lade sig gøre uden de helt store armbevægelser.
At give familierne et netværk.
Have det sjovt/få grint, lave noget i fællesskab som knytter børn/forældre sammen - også på tværs
give familierne oplevelser, som de ellers ikke har mulighed for/overskud til, vise at der er fx masser
af gratis oplevelser (fx naturen), knytte familierne sammen via fælles oplevelser.
Få familierne til at samarbejde. Få alle til at føle sig som en del af fællesskabet. Gøre grænser
mellem medlemmer og frivillige så usynlige som muligt.
Disse refleksioner skal nok ses i sammenhæng med, hvilke ture der planlægges (Afsnit 6), at mere
end halvdelen af alle ture er ture, hvor de frivillige og familierne er alene sammen.
Der er desuden en mindre del af svarene, der fremhæver, at formålet er, at familierne lærer
lokalområdet at kende, og at familierne skal have en dejlig problemfri dag.
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4.7.

Det koster ikke noget

Mange af de frivillige fremhæver, at naturturene ikke koster noget. Selv om det er gratis at komme i
naturen viser forskning, (Jensen 2008, Sandberg 2009, 2012, Breivik et al. 2006, 2012, Lidén 1999,
Odden 2008) at socialt og økonomisk ikke privilegerede grupper ikke kommer ret meget i skoven.
Naturen er gratis, men det er folk med overskud, der bevæger sig derud.

De frivillige siger:
”Familierne oplever, at en tur i natur er en hyggelig og billig måde at være sammen med deres
børn på, og at det ikke altid behøver at være dyrt for at være godt”
”Det viser familierne, at man kan få skønne oplevelser for få midler. Det er sammenholdet på
dagen med mor og far, som børnene husker. Vi træner forældrene i at være gode forældre på
dagen, de viser familierne nogle gratis ting, der ligger lige udenfor deres dør, som de selv kan
bruge”
”I hvert fald, at ture i naturen ikke er det, der ødelægger økonomien for den enkelte familie. Samt at
ungerne nyder det i stor stil”
”At naturen er en gratis oplevelse, som familierne har råd til også selv, de skal bare vide noget om
mulighederne”
”Det er positivt at vise forældre, at noget så simplet som en tur i skoven kan give rigtig meget. Alt
behøver ikke at koste.”(Bilag 2)

Det er udenfor denne evaluerings rækkevidde at undersøge systematisk om familierne faktisk
kommer i naturen selv, efter at de har deltaget i naturture med oplevelsesklubben. Der er opstået
”solstråle historier” som viser eksempler på, at erfaringerne med oplevelsesklubberne kan ændre på
vaner.
Eks fra iagttagelser:
Jeg besøgte en familieklub to gange i forbindelse med arrangementer. Det første arrangement var
en afslappet tur langs Susåen i solskin.
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Det andet arrangement var næsten et år efter i et lokale på en skole. Her fortalte en mor mig, at
hun og hendes børn havde været på tur 7-8 gange, efter at de havde prøvet at gå på den natursti
hvor første tur forløb. Selv om hun havde store skænderier med sine to teenage døtre, havde gåture
i den nærliggende natur med en madkurv givet familien fælles oplevelser, der ikke belastede en i
forvejen hård økonomi, med en arbejdsløs mand og hendes eget nystartede uddannelsesforløb som
Sosu hjælper.

Selv om det er gratis at være i naturen, er der en del barrierer for familierne, idet mange ikke har
biler, og de bor langt fra naturområder (Jensen 2008). Familierne har ikke mange erfaringer med at
være i det fri, og det fremmede offentlige rum virker ikke tillokkende, når fx børnene skændes,
larmer eller skaber opmærksomhed på andre måder.

Inspiration
De frivillige ser turene i naturen som inspiration til familierne. En tur med familieklubben, der
minder om en almindelig skovtur med madkurv, ser ud til at være et godt mål for mange naturture.
Fælleshygge og fri leg eventuelt kombineret med simple aktiviteter kan vise, at det er ret
ukompliceret at lave en skovtur med familien. Det vil være en god ide at opsøge lettilgængelige
steder i lokalområdet med de friluftsfaciliteter, familierne har behov for. Det kan være bålhuse,
madpakkely, shelters, små bålsteder til hyggebål mv. De steder findes i nærheden af alle byer, og
der er ofte offentlig transport dertil.
”At familierne selv kan tage på disse ture og opleve noget sammen med deres børn.”
”Naturen er jo lige udenfor døren, så ved at tage familierne med ud og give dem nogle oplevelser,
så kan vi vise dem, at de også selv kan tage på små ture ud i det blå og få nogle dejlige oplevelser
som familie. Desuden er det en kæmpe fordel, at ungerne kan brænde noget krudt af og bruge både
krop og hovedet.”
”De elsker det (det har de selv sagt). Det er noget, der aldrig kunne falde dem ind at gøre selv.”
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Rammerne gør noget ved samvær
Det fremhæves flere gange, at turen i naturen strukturelt binder gruppen sammen. Der er ikke nogen
der går meget langt væk fra fællesskabet, og de steder der vælges, er ofte steder hvor
oplevelsesklubben kan være sammen uden forstyrrelser udefra.
Selv om gruppen er sammen, er der også mulighed for at enkeltpersoner lige kan trække sig lidt i
periferien, uden at dette bliver opfattet som problematisk af resten af gruppen.
”Vi skal lave det meste selv. Man er "tvunget" til at være sammen. Ingen steder de kan "forsvinde"
hen”
”Naturen er super god at lege i samt opleve nærværet. Derudover har de, der brug for det, også
mulighed for trække sig lidt tilbage”

Ved 5 ture til legelande eller aktivitetssteder forløb dagen også fint, familierne glædede sig og
børnene var klar til at prøve udfordringerne. Det viste sig, at de fleste kendte stederne, selv om
indgangsprisen var ret høj. Nogle havde været der mange gange.
Ved nogle arrangementerne i legelande blev familierne opsplittet, og ikke engang spisningen var
fælles. Børnene suste rundt, og forældrene gik lidt omkring uden at de talte ret meget med andre.
Selv om børnene var fysisk aktive, virkede de også udmattede og rastløse i miljøer, der var præget
af megen støj og spilleautomater.
Der arrangeres en del ture til legelande, badelande, aktivitetsparker mv., ofte med den begrundelse,
at børnene skal have oplevelser med disse steder ligesom deres klassekammerater. Når de
arrangeres, skal de ses i sammenhæng med oplevelsesklubbernes øvrige mål, så arrangementerne
ikke kommer til at ligne de ture, familierne selv kan tage på.
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Figur 7. Billede fra Legeland i Randers.

4.8.

Børn og voksne trænger til frisk luft – sundhedsaspektet ved at
være i det fri

En sidste kategori, der fremhæves, er, at det er sundt at være i naturen. Dette er underbygget med
megen forskning, der fx peger på naturens afstressende betydning (Kaplan 1989, Ulrich 1983 ),
naturens betydning for kropslig aktivitet (Grahn 1997, 2007, Vigsøe 2006, Fjørtoft 2000) og
naturens betydning i et sundhedsperspektiv (Folkesundhedsundersøgelsen 2008 kapitel 2611 )

De frivillige siger:
”Det giver energi med vind i håret, sol på kinderne osv”
”Man får noget frisk luft, som både børn og forældre har godt af, og man kan dyrke forskellige
aktiviteter”
”Frisk luft og anderledes måde at være sammen på”
”Udfordringer -sundt at afprøve sig selv”
11

www.si-folkesundhed.dk/upload/kap_26_naturen.pdf
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”Alle kommer ud i den friske luft og møde hinanden i nye rammer”
”Frisk luft og gode oplevelser”
”Børnene får brugt god energi og lærer at bruge og værdsætte naturen”
”Udfordringer -sundt at afprøve sig selv”
”Helt afgjort, børnene kan frit fordybe sig, bruge kroppen fysisk og lege med hinanden.”

4.9.

Inddragelse af eksterne personer i naturturene

Til spørgsmålet : - Hvor meget inddrager I eksterne ressourcepersoner i naturturene med
familieklubben (fx Spejdere, naturvejleder eller lystfiskere) fordeler svarene sig som følger:

Figur 8. Hvor meget inddrages eksterne personer i opleveles klubberne.

Tallene peger på, at der indgår eksterne personer ved oplevelsesklub arrangementer, men det er ikke
noget, der præger turene.
Flere fremhæver Red Barnet´s naturvejleder positivt som den eksterne person. Hovedparten
fremhæver, at de bruger lokale naturvejledere, spejdere og lystfiskerforeninger. (Bilag 2)
Der er gode muligheder for at samarbejde med lokale aktører og for at bruge lokale
naturskolefaciliteter. I forbindelse med iagttagelser på ture, har der forekommet flere forskelige
måder at inddrage eksterne personer. Som eksempler kan de bruges til at skærpe fokus på, hvad
familieklubben vil med turen.
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Eksempel fra iagttagelser:
Ved en tur til en put and take sø deltog den lokale lystfiskerforenings formand med sin kone samt
tre unge medlemmer på 14 – 16 år. Der var rigget fiskestænger til alle, og formanden viste kort
hvordan man skulle betjene grejet. Derpå øvede familierne sig i 5- 10 minutter, og spredte sig
derpå over området. Dog således at de fleste gik til børnesøen, der var rigt forsynet med portions
ørreder. Familierne (og de frivillige, hvor nogle også fiskede) kunne bare henvende, sig hvis der
var problemer, så fiskeriet gik i gang. Der var mange, der fangede noget, og de unge lystfiskere
hjalp børn og forældre, som ikke havde erfaringer med madding, flod og ørredernes foretrukne
pladser.
Eksempel fra iagttagelser:
Ved en tur havde familieklubben arrangeret sig med en spejdergruppe, der skulle sørge for
aktiviteter og bål til madlavning.
Starten af arrangementet var præget af den lidt akavede stemning, der fremkommer, når mennesker
der ikke kender hinanden, mødes for anden gang. Dette blev forstærket af, at spejderne holdt sig for
sig selv. Det var ikke alle frivillige, der vidste, hvad de skulle gøre, så hele arrangementet var
meget afhængigt af klublederen, der havde mange gøremål på dagen med at takle afbud og
organisere, hvordan forsinkede alligevel kunne komme til naturlegepladsen.
Spejderne lavede bål i den ene ende af pladsen, mens de frivillige og familierne arrangerede sig i
den anden. Maden blev lavet som vælg-selv-menu, hvor familierne udvalgte diverse kød og
grøntsager og puttede dem i en foliebakke, der fik låg på. Alle bakker blev overdraget til spejderne
der kom bakkerne ind i bålet, og sørgede for at de blev kogt/stegt passende. Selve tilberedningen af
maden var noget, der var velegnet i forbindelse med større spejderarrangementer.
Mens maden blev tilberedt, arrangerede spejderne forskellige orienteringsaktiviteter, som familier
og frivillige deltog i. Der var orientering med GPS og diverse kort. Alle blev instrueret og gik af
sted.
Efter løbet var maden klar, og de tre timer, der var til rådighed, var ved at være opbrugt.
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Eksempel fra iagttagelser:
Oplevelsesklubben havde fået en pensioneret naturvejleder til at stå for turen i skoven. Det var
sikkert begrundet i, at de ikke kendte så meget til skoven. Efter en hyggelig start, hvor alle fik
frokost, kom naturvejlederen. Han gik i spidsen for gruppen og havde nogle steder, hvor han gerne
ville fortælle om dyr, planter, naturspor, kulturspor og skovdrift. Da de 4 piger fra Aserbaijan hørte
at manden vidste noget om dyr, blev de meget interesserede, men ret hurtigt mistede de interessen.
Gruppen blev spredt ud over et meget stort område, idet der var to mødre med meget dårligt fodtøj,
der gik sammen med et par frivillige. De nåede aldrig frem til de små foredrag, og børnene var for
længst færdige med foredragene, når resten af følget nåede frem. Naturvejlederen prøvede at samle
gruppen, lidt frustreret over at den ikke var som vanlige grupper af naturinteresserede. Da gruppen
nåede stranden, slap naturvejlederen dirigentstokken og gik i et med gruppen, mens børnene legede
og familierne snakkede.

Eksemplerne er udpluk fra turreferater efter observationer i forbindelse med turene. Det er
fortolkninger foretaget af mig i forbindelse med besøg.
Baseret på iagttagelser er det en god ide at bruge fremmede i forbindelse med turene, hvis de
fremmede kan komme til at indgå i arrangementet uden at forstyrre eller styre det for meget ud fra
egne kulturelle vaner og forudsætninger.
I eksemplet med lystfiskerforeningen var lystfiskerne ret usynlige i arrangementet, idet de også
fiskede. De tilbød deres færdigheder, hvis der var behov, og så samtidigt, hvornår det er passende fx
at støtte en frustreret fem årig dreng, der ikke kunne få fiskestang og snøre til at makke ret.

De indgik i arrangementet uden at påvirke samvær og relationer mellem frivillige og familier.
Ved arrangementet med spejderne blev spejdergruppen arrangører uden at kende ret meget til
konteksten. De lavede et udmærket fungerende arrangement, som minder en del om det, børnene
møder i fx skole eller ved fritidshjem. De medvirkede også til at stemningen i forbindelse med
mødet mellem frivillige blev præget af en undervisningstone/instruktionstone, som de frivillige
opblødte efter bedste evne i forbindelse med aktiviteterne. Det var spejdere på 14-15, år der stod for
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aktiviteterne, og de var tydeligt spændte på, om det, de havde planlagt, kunne gøres. Det efterlader
ikke megen plads til at justere og forholde sig til situationen, som der er stor behov for med
oplevelsesklubbernes målgruppe.
Naturvejlederen gjorde også sit bedste for at formidle naturen, som han plejede at gøre. Det var dog
ikke det oplevelsesklubben efterspurgte. De ville gerne gå en tur gennem skoven uden at fare vild,
og på turen skulle der være plads til forskeligt tempo og aktiviteter. Naturvejlederen kom til at
stoppe samtaler og møder med formelle oplysninger om naturen, som ville være passende og
relevant i en anden sammenhæng. Han havde sikkert fået besked fra lederen i klubben om at lave en
naturtur uden yderligere detaljer, eller han gjorde det, han plejede, uden at forholde sig til det
særlige i arrangementet.
Når der indgår eksterne personer i oplevelsesklubberne, er det vigtigt at oplevelsesklubberne holder
fast ved de værdier, de selv ser ved at lave naturture.
Hvis værdierne er baseret på de frivilliges udsagn som fremhævet ovenfor:


Rummet gør samværet anderledes (4.2)



Samværet mellem frivillige og familier – det er lettere at gå og snakke. (4.3)



Børnene - børnene må mere – børnene er mere aktive og kropslige (4.4.)



Hygge (4.5)



Det koster ikke noget (4.7.)



Børn og voksne trænger til frisk luft – sundhedsaspektet ved at være i det fri (4.8.)

… bør disse værdier også lægges ned over planlægningen, og inddragelse af eksterne personer kan
foregå, så det støtter de værdier, som er fremhævet.
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4. Hvem er de frivillige i familieoplevelsesklubberne?
I spørgeskemaet tegnes et billede af de frivillige i oplevelsesklubberne.
En frivillig vil oftest være en kvinde, idet 84 % er kvinder og 16% er mænd.12 En frivillig har ifølge
svarene været frivillig i en oplevelsesklub i lidt mere end et år (et år og en måned i gennemsnit).
Af de frivillige i oplevelsesklubberne har ca. 33 % deltaget i Red Barnets kursusaktiviteter, mens de
øvrige ikke har prøvet det.
Aldersfordelingen blandt de frivillige der har deltaget i spørgeskemaet er:
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Figur 9. Figuren viser aldersfordelingen af frivillige, der har svaret på spørgeskema. Spørgeskemaet er udsendt til de
familieklubber, der har afviklet ture i naturen, idet undersøgelse af ture i naturen er denne evaluerings primære sigte.

Det er påfaldende, at så mange frivillige er mellem 20 og 30 år.Det skyldes måske, at Red Barnet
som organisation er alment kendt, og at mange af de unge er interesserede i at arbejde med børn
eller familier i deres fremtidige arbejdsliv. Det er også blevet mere almindeligt, at unge involverer
sig i frivilligt arbejde, selvvalgt praktik eller andet.

12

Dette afviger markant fra det billede af frivillige som tegnes i frivilligeundersøgelsen hvor den mest aktive frivillige
i Danmark er:: mænd, 30-39 år, veluddannede, fuldtidsarbejdende og bosat i provinsen
http://www.frivillighed.dk/Webnodes/da/Web/Public/Viden+&+information/Frivillighedsunders%F8gelsen
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De frivillige har fundet frem til familieoplevelsesklubberne på forskellig vis. Hovedparten har
fundet frem til organisationen gennem medier eller gennem personlige eller arbejdsmæssige/
uddannelsesmæssige netværk.

Figur 10. Figuren viser, at halvdelen af de frivillige selv har fundet frem til Red Barnet gennem internet og
annoncer.

Spørgeskemaet viser, at kendskabet til organisationen ikke er ret stort, idet de svarer som nedenfor
på spørgsmålet: Markér i hvor høj grad du kan tilslutte dig følgende spørgsmål: - Hvor meget
kender du til Red Barnet som organisation?

Figur 11. Figuren viser, at mere end 50 % kender ret lidt til Rede Barnet som organisation.

De frivillige markerer, at de helt overvejende sigter på børnene i deres engagement. På spørgsmålet:
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”Markér i hvor høj grad du kan tilslutte dig følgende spørgsmål: Din personlige interesse for at
indgå i socialt arbejde med børn betyder”
Her fremhæves ret entydigt, at børnene er vigtige for de frivillige.

Figur 12. Figur 4 viser, at de frivillige fra familieoplevelsesklubberne er meget optaget af, hvordan børn har det i
familierne.

De frivillige fremhæver som det næst vigtigste, at deres interesse for frivilligt arbejde også skyldes
forældrene (familien), og at det er vigtigt for dem at få erfaringer med at arbejde sammen om
sociale problemer.
Til spørgsmål om det frivillige arbejde har en erhvervs- eller uddannelsesmæssig sammenhæng (at
få det på CV), svarer kun ca. 20 %, at det har en betydning. 13 % peger på en stærk betydning.

I en åben rubrik: ”Uddyb gerne hvorfor du fandt på at deltage i en familieklub” uddybes de
frivilliges begrundelser for at deltage i frivilligt arbejde.
Begrundelserne for at være frivillige kan opdeles i forskellige kategorier. De 77 udsagn er skrevet i
forbindelse med, at den frivillige har udfyldt et længere spørgeskema, og de ret korte sætninger er
blevet uddybet gennem 26 interviews med frivillige på ture.
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Begrundelserne for at være frivillig falder indenfor 3 store kategorier. Kategorierne er mine
konstruktioner, som kan indgå i forståelsen af frivilligt arbejde. En analytisk opdeling gør ofte
kategorier mere bastante og entydige, end de er:
1. Ønske om at hjælpe ikke privilegerede mennesker (”hjælperen”)
2. ”Personlig udvikling”
3. ”Studiemæssig begrundelse”
Ønske om at hjælpe ikke privilegerede mennesker (”hjælperen”)
Denne gruppe påpeger primært, at hun deltager som frivillig for at hjælpe andre, der er i nød. At
hun gerne vil støtte, give en hjælpende hånd, gøre en forskel for en anden osv.
Udsagn som:
”Selve konceptet i oplevelsesklubberne tiltalte mig meget. Det at få lov til at give gode oplevelser til
socialt udsatte børn, ingen løftede pegefingre, kun positivitet og energi.”
”For at give en hjælpende hånd med”
”Jeg vil gerne hjælpe/ støtte i det lokale”
”Jeg ville gerne lave frivilligt arbejde og gøre en forskel”
”Jeg finder, at konceptet giver rigtig meget mening i at hjælpe sårbare familier i en svær / travl /
trængt dagligdag. Jeg kan huske egne gode barndomsminder og ønsker, at andre børn kommer til
det samme”
I ca. 1/3 af alle udsagn er begrundelserne for at være frivillig et ønske om at hjælpe familier, der har
det svært. Selv om det ikke er eksplicit i en del udsagn, er ”hjælperen” nok en del af alle
begrundelser.
Set ud fra denne position er det ikke særligt vigtigt at støtte familierne til at kunne forbedre netværk,
at tænke på hjælp til selvhjælp eller at inspirere familier til at ændre på deres vaner. ”Hjælperen”
sigter (i den rene form) efter ”den gode oplevelse” i forbindelse med turen, og hjælperen sørger for
at konflikter bliver undgået, og at alle har det godt.

”Personlig udvikling” gennem socialt arbejde for andre.
Lidt færre begrunder deres engagement med, at det at være frivillig udfylder et personligt hul eller
understøtter, at den frivillige selv er med i sociale aktiviteter:
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”Jeg gik arbejdsløs og havde overskuddet til at gøre en forskel. Er så blevet, efter jeg igen kom i
arbejde, for glæden ved at gøre en forskel er vigtig for mig”
”Jeg meldte mig og på info aftenen mærkede jeg, at det var så meningsfuldt et tiltag og i direkte
forlængelse af det, jeg arbejder med i dagligdagen, at jeg samme aften meldte mig ind som
frivillig.”
”Jeg finder frivilligt arbejder sjovt og interessant. Red Barnet manglede nye frivillige, og jeg har i
forvejen erfaring og interesse i at arbejde med børn.”
”Ville gerne lave noget meningsfuldt og sjovt ud over skole og arbejde. Fandt et tidspunkt, hvor der
ville blive bedre tid.”
”For at udfordre mig selv”
”Har fået god tid, efter mine børn er blevet store. Tilfældigt at det blev Red barnet”
”Jeg havde længe tænkt på at melde mig til noget frivilligt arbejde, da jeg synes, jeg har tiden og
overskuddet til det. Da jeg fandt annoncen på frivilligjob.dk, skrev jeg for at høre nærmere,
hvorefter jeg meldte mig som frivillig”
”Jeg ville gerne lave frivilligt arbejde, når jeg skal være på efterløn.”
Begrundelserne er ret nuancerede, men i denne kategori er begrundelsen for at deltage i frivilligt
arbejde også, at frivilligt arbejde giver et godt livsindhold og er meningsfyldt for den frivillige.

”Studiemæssig begrundelse” for socialt arbejde.
I ca. 15 % af begrundelserne indgår der refleksioner om frivilligt arbejde og studier (erhverv). At
inspirationen til frivilligt arbejde er kommet fra studierelaterede meddelelser, eller at det frivillige
arbejde giver erfaringer, der kan bruges i fremtidig professionsudøvelse.
”Jeg vil gerne hjælpe familier med at skabe gode oplevelser sammen, og så vil det være gode
oplevelser jeg kan bruge i mit fremtidige job som lærer”
”Fordi jeg i en periode havde haft lyst til at lave noget frivilligt arbejde - og da jeg så fik en mail
via min uddannelse om, at Red Barnet mangle frivillige, kontaktede jeg min lokalafdeling.”
”Stødte på netbaseret stillingsannonce som var inspirerende og fik mig til at rette henvendelse. Var
samtidig ved at starte op på nyt studie og fandt dette relevant”
”Det lød som en interessant måde at lave frivilligt arbejde på, plus at det passede godt i forhold til
mit studie, at det bare var en søndag om måneden, man skulle være frivillig, da jeg ikke har tid til
hver uge”
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Mindre tendenser i materialet
Lyst til at lave noget andet end det, der gøres til dagligt.
I interviews er der en del informanter, der fremhæver, at det frivillige arbejde er noget helt andet
end det, de laver professionelt. Det er bankfolk, folk fra administrative jobs eller ledere, der siger, at
de har lyst til at lave noget aktivt sammen med børn. Det giver dem stor glæde at lege med/ være
sammen med børnene, og det fremstilles i interviewet som det bærende.
”Jeg sidder i en bank til dagligt, her er jeg bare sammen med børnene, vi leger samen”
Lyst til at vise alternativer til trængte familier
Der findes også eksempler på folk, der udtaler, at det frivillige, sociale arbejde gerne skal gøre
familierne bevidste om de muligheder, der findes for et godt liv, på trods af uddannelsesmæssig,
økonomisk, familiemæssige, misbrugsmæssige eller andre problematikker. I denne position
fremhæves det som vigtigt, at familierne på sigt får egne netværk og dermed stopper i
oplevelsesklubben. Der er enkelte udsagn, der peger i denne retning.

Opsamling
De tre tendenser beskrevet gennem pkt. 1-3 er hovedtendenser, som også understøttes af svarene på
spørgsmål, om de frivillige sigter mod hjælp til selvhjælp. Meget få af oplevelsesklubberne har ifølge informanterne - vægtet at inddrage børn eller voksne i planlægning og tilrettelæggelse af
samvær og aktiviteter.
Der findes udsagn om, at formålet med oplevelsesklubberne er, at familierne på sigt selv kan
organisere sociale relationer og oplevelser. Hovedparten af udsagnene sigter mod at hjælpe
familier, der mistrives. Det kan ses i en sammenhæng med, at mange af oplevelsesklubberne er
unge med under et års praksis. Når først kontakten til familierne er etableret, og klubberne er
stabile, kan et mere langsigtet arbejde påbegyndes. Det vil til stadighed kræve, at formålet med
familieoplevelsesklubberne diskuteres blandt de frivillige formidlet af fx regionale konsulenter.
Inddragelsen af familierne i aktiviteter er pt. ikke højt prioriteret i svarerne:
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Figur 13. Figurerne ovenfor viser at familieoplevelsesklubberne ikke inddrager forældre (øverste figur) eller
børn (nederste figur) i særlig grad. Sigtet er overvejende hjælp og gode oplevelser.
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5. Samlede turaktiviteter i Red Barnets familieklubber
Hvordan går det med turaktiviteterne? Lægger familieklubberne turene i naturområder?
Hvad er natur – kultur- natur/kultur?
Det vil her være for vidtgående at diskutere natur og naturbegrebet. Med naturområder menes her
mindre kulturprægede områder, eller områder som opfattes som natur af de frivillige, som
arrangerer turene. Når turene bliver lagt i parker (fx Madsby naturpark), på naturlegepladser, i skov,
ved strand, ved en slotshave (fx Egskov) eller på et offentligt strandareal, opfattes det i rapporten
som en naturtur.

Historik
Red Barnet har oprettet en dropbox med aktivitetsfoldere for familieoplevelsesklubber. Der er
uploadet foldere fra i alt 30 forskellige familieklubber.
21 af klubberne havde aktiviteter fra 2012, de fleste af disse klubber startede i løbet af 2012, og
deres programmer var oftest på 2-6 arrangementer i 2012.
I starten af 2012 hvor evalueringen startede, var der kun 8-10 familieoplevelsesklubber, så antallet
er steget stødt indenfor det sidste år.
Det er ikke kontrolleret om alle arrangementer er blevet gennemført, og det kan tænkes, at nogle
arrangementer ikke er blevet afholdt.
Metode til inddeling
Alle arrangementer er blevet optalt og farvekodet (bilag 1) for at skabe sammenlignelige grupper af
arrangementer. Det har ikke altid været let, så grupperingerne vil kort blive omtalt. Ved en del
arrangementer har det været nødvendigt at slå lokaliteten for arrangementet op, for at kunne skønne
hvilken kategori arrangementet ligger indenfor. Farvekodningen ligger i bilag 1.
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Overblik over optælling
Der har i alt været 326 arrangementer fremstillet i de foldere, der er blevet tilgængelige for
evaluering. Der er pt. 40 familieoplevelsesklubber, og flere af disse klubber er først startet i 2013,
og har derfor ikke haft en folder, da de tilgængelige foldere blev oploadet.
1. Den største kategori i optællingen er naturture med 128 ture (39 % af totalt 326 ture). De
fleste af disse ture ligger i den varmeste del af året. Det er ture i skoven fx til
naturlegepladser, ture til stranden, ture til naturområder, fisketure, ture til gårde, økodage,
ture til Økolariet, slotshaver, skovens dag, overnatningsture ved fx shelterplads, kanotur osv.
Det fælles ved disse ture er, at oplevelsesklubben tager af sted og er sammen i 3-5 timer et
sted, hvor de ret uforstyrret kan spise sammen, tænde bål, lege, snitte, finde smådyr eller
svampe eller fange krabber. Et fællestræk for turene er, at familieoplevelsesklubben kan
være sammen uden ret mange forstyrrelser fra andre.

Eksempel fra observation:
De frivillige stod ved et busstoppested og ventede på familierne. Der kom et enkelt afbud, og
så kom familierne. Der var gensyn og møder, idet der også var to nye frivillige, som ikke
kendte hverken børn eller voksne. Alle gik ind i bilerne, som de frivillige havde med,
undtagen to familier der selv kørte. De kørte ud til naturlegepladsen, ca. 5 km fra skolen,
hvor de mødtes. Ved legepladsen startede en af de frivillige en navneleg. På skift skulle
deltagerne sige deres eget navn, og så sende en bold videre. Der var ikke nogle, der følte sig
pressede eller generte af det, og efterhånden blev det udviklet til, at man skulle sige navnet
på den person, man sendte bolden til. Alle så ud til at have det godt, og den frivillige som
arrangerede legene havde prøvet det før. Efter dette startede en lille leg med at finde
grankogler. Det var en konkurrence mellem mænd og drenge og kvinder og piger.
Kvinderne vandt, deres hold var også det største.
Derefter gik turen ud i plantagen, hvor alle ledte efter svampe. En af de frivillige var
svampekyndig, og alle ledte efter svampe eller gik og småsnakkede med hinanden. Ind
imellem var det meste af forsamlingen optaget af at se på svampe, og det meste af tiden gik
flokken rundt og småsnakkede. Der blev fundet lidt spiselige svampe. Da alle var tilbage ved
naturlegepladsen, viste det sig, at de frivillige havde nøglen til naturcenteret. Her gik de
fleste i gang med at lave frokost, mens den svampekyndige rensede svampe udenfor sammen
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med 4-5 børn og to fædre. Svampene blev svitset på et stormkøkken, og blev således til et
supplement til frokosten.
Da frokosten var godt i gang, gik to frivillige sammen med de børn, der var færdige, ud på
legepladsen, mens de øvrige sad og snakkede sammen i en times tid.
Svampeturen fungerede som et formål for at komme af sted, og et tilpas organiserende
indhold til at alle kunne føle sig godt tilpas, når de gik og snakkede sammen. Formålet med
turen var at være sammen og spise sammen.

Eksempel fra observation:
Da jeg kom til sportscenteret, var de frivillige allerede kommet. Familierne kom gående
frem til pladsen, og efterhånden som de kom frem, begyndte børnene at lege med de
forskellige motionsrekvisitter, der var i området. Da de ca. 25 mennesker var samlet,
flokkedes de omkring lederen af arrangementet, der fortalte, at de skulle finde små dyr i
skoven omkring. Alle fik et syltetøjsglas, og så gik de af sted. Børnene spejlede deres fund i
de voksnes interesse, og ret hurtigt var der små ivrige grupper, der kikkede på små dyr. Det
var de færreste, der kendte ret meget til dyrene, men det betød ikke at snakken ikke gik, og
jagten var ret intens.

Efter ca. ½ time med fangst af mange dyr, gik hele gruppen ned til Susåen, hvor der var en
dejlig plads. Her blev der lagt tæpper ud, og alle lagde sig på tæpperne i solen. Der blev
pjattet og snakket på kryds og tværs, og efter lidt tid blev frokosten fundet frem. En familie
fra Afghanistan havde lidt mad med fra deres eget køkken, de voksne snakkede og børnene
legede.
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2. Den næststørste kategori hedder årstidsarrangementer med 53 ture. Det er mest julehygge
arrangementer, fastelavns arrangementer, påske og fx haloween dag. De fleste af disse
arrangementer ligger op til jul. Arrangementerne bliver typisk afholdt på skoler,
fritidsklubber mv., og der ligger ofte lidt produktion af julegaver i arrangementet. Det er et
fællestræk ved disse ture, at oplevelsesklubben er tæt sammen en eftermiddag et sted, hvor
der ikke er ret mange andre

3. Den tredje største kategori (47 ture) er ture til legelande, forlystelsesparker eller zoologiske
haver. De nævnte steder rummer mange forskellige muligheder for aktiviteter for både børn
og voksne.

Eksempel fra observation:
Tur i et legeland.
De frivillige var travlt optaget af at sætte mad frem og hente saftevand ind i det lokale,
oplevelsesklubben havde fået af legelandet. De ventede på, at familierne skulle komme til
industrikvarteret, hvor legelandet lå. To frivillige var med i bussen, der kørte fra
beboelsesområdet.
Legelandet bestod af mange forskellige forlystelser. Der var spillemaskiner, forskellige
cykler til balance øvelser, mange stativer, hvor børn kunne klatre rundt uden at komme til
skade, og mange forskellige former for spilleredskaber. Legelandet var opbygget i en
gammel fabrik, og selv om der var malet tegneseriefigurer på væggene, var
fabriksbygningen tydelig at se, idet rør og ventilation stadig hang, hvor det altid havde
været.
De frivillige tog imod familierne i lokalet, og efter modtagelsen blev alle spredt over hele
legelandet, hvor der var et højt støjniveau. Når nogle blev sultne eller tørstige kunne de
hente en mad fra ”tag selv” buffeten. Der var hele tiden 2-3 frivillige i det rum,
oplevelsesklubben havde, og nogle forældre brugte en del tid i rummet, idet de ikke havde
særlig stor kontakt med børnene. Børnene kom ind imellem løbende ind og ud af rummet, og
fortalte om aktiviteter, de havde afprøvet.
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4. Den fjerde største kategori er samlet omkring begrebet sport og bevægelse(25). Kategorien
rummer både ture til fodboldkampe på tilskuerrækkerne og arrangementer, hvor deltagerne
selv er aktive. Der er ca. lige så mange ture til fodboldkampe, som der er til aktive
sportsarrangementer.
5. Den femte største kategori er ture i biograf eller teater (21 ture)
6. Den sjette største kategori er ture til svømmehaller eller badelande (15 ture)
7. Den syvende største er ture til museer (9)
8. Den ottende største er bowling ture (8)
9. Den niende største kategori er madlavnings dage (6)

Eksempel fra observation:
Ved et madlavningsarrangement i den lille provinsby var der samlet 3-4 familier. De var
samlet for at lære at lave sunde madpakker. Som start på arrangementet kom der en diætist
med oplæg og dialog om sund mad. Efter oplægget gik nogle børn af sted sammen med
frivillige for at købe det, de manglede, i den nærliggende Netto butik. Familierne samlede
sig i smågrupper sammen med frivillige og gik i gang med tærter, grønne pizza’er mv. Hele
arrangementet summede af virkelyst, og det var tydeligt, at børn, der ikke plejede at lave
mad, eller var lidt i opposition til deres hjemlige madvaner, blev revet med af stemningen.
En mor som havde fået en del kritik fra sin teen-age datter, mens diætisten holdt oplæg,
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arbejdede fint sammen med datteren uden skænderier. Efter madlavning spiste alle sammen
ved et langt bord med stearinlys, og de afsluttede dagen med at vaske op og rydde rummet
op.

Af de resterende kategorier er der kun en eller to ture: hyggedage (2), legedage(3), tur til
København eller Tyskland (2), planlægning af egen tur (2), overraskelses tur (3), Koncert (2), og tur
med tryllekunstner (1)
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Figur 14. Fordelingen af 326 ture fra 30 familieoplevelsesklubber i perioden 2012- 2013. Figuren er baseret på de tilgængelige
foldere fra familieoplevelsesklubber i februar 2013.
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Som det ses af figuren, er ture i naturen langt den vigtigste turform.
De frivillige laver flest ture, hvor de frivillige og familierne er sammen uden for mange forstyrrelser, og ture
i naturen er meget velegnet til dette.
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7. Bilag 1. Farvekodning af alle ture fra tilgængelige tur
foldere.
Åbenrå
2012

21 april
Mad og
skattejagt

13 maj
Store
legedag
I skoven

16 juni
Givskud zoo

9 september
Leg klatring,
snitte mv.

6 oktober
biograftur

24
november
Julehygge
advents
arrangemen
t
16/11
Julehygge

Åbenrå
2013

2 februar
Fastelavnsm
asker

8 juni
Barsø –
picnic tur

8 september
Majs mark
labyrint

26/10
Bio eller
teater

Århus
Netværksgr
uppe 2 forår

20/2
Hinnerup
svømmehal

7 april
Skovtur med
naturvejlede
r
13/2
Fastelavnsfe
st

10/4
Kyllingnge
værkste

Maj
cirkus

3/6
Rønbjerg
feriecenter

Århus NY
2012
2013

2/12 2012
December
hygge

12/1
Biograf

3/2
Fastelavns
dragter

14/4
Fisketur

4/5
Skovtur ved
Skjoldhøj
Kilen

9/6
Rollespil
med
instruktør

24/8
Ferieland
eller
Friheden

29/9
Dragedag

Esbjerg
2012
Første
halvdel
Anden
halvdel

22/1
Skøjtehal

11/2
Esbjerg
legeland

18/3
Bowling

9/3
Aktivitetsdag
i legeland
Storcenter N
2 /11
Maddag med
mad fra
forskellige
kulturer
April
Esbjerg
Fodbold

12/5
Lintrup
Zoo

3/6
Skovtur

26/8
Kanotur

23/9
Svømning

21/10
Biograf

November
Teateret

8/12
Julehygge

Esbjerg
2013
Første
halvdel
Anden
halvdel

13/1
Svømmestad
ion

Feb
Fastelavnsfe
st

17/3
Lalandia

25/8
Skovtur

17/10
Halloween
fest

26/5
Fanø strand
og natur
legeplads
8/12
Julearrange
ment

Herning
2012

25/8
Gensyn med
spejderne

15/9
Fiskerimuseu
m og deres
legeplads
16/9
Fisketur

April
VIP Esbjerg
Fodboldkam
p
November
Kok for en
dag

6/10
svampetur

25/11
Kreativitet
og leg

2013

12/1
Biograf

24/2
Madlavning

16/3
Åbent

21/4
Bondegårds

15/12
Den gamle
by
Århus
Maj
Skovens dag

Juni
overraskels
e

14-15
Weekend til
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Maribo
2012

22/4
Naturskolen
ved Maribo

12/5
Knutenborg
Safari park

25/11
Juleforbered
else
19/1
Lalandia

Dec
Julehygge

Sep
Besøg
frugtplantag
e
22/9
Skovtur

5/10
Bio og
Lalandia

Farum
2013

10/3
ZOO

Ålborg
Første del
2012
Ålborg
Anden del
2012

Økodag april

21/4
Skovtur med
skattejagt
Tur til
naturlegepla
ds maj
11/10
Action dag
på
brandsttion
17/2
Fastelavn

Maribo
2013

Farum 2012
Blev ikke til
noget

Ålborg
2013

9/9
Family farm
fun park
Løkken
19/1
Sportsdag

Billund 2013 4/5
Madlavning
og hygge
Brøndby

17/2
Fastelavn

4/11
Skøjtehal

26/5
Legoland

16/3
20/4
Legejunglen i Biffen og
Køge
bøger

arrangement
som
deltagerne
planlægger
17/6
Naturlegepla
ds Bangsbo

tur

Rørbæk sø

8/8
Københavne
r tur

8/9 turbåd
til Bogø

Oktober
Svømmehal
eller
håndbold
kamp

Marts
Tur til
Tyskland heldags
24/11
Juleværksted
er

21/4
Naturskolen

16/6
Kanodag

2-4/8
Camping
Fejø

9/6
Tur til
vandet,
sopning og
krabbefangs
t
24/11
Julehygge

Julehygge

Dec
Jule hygge
med mad og
gave
produktion
9/6
Sejltur på
furesøen

17/11
Hemmelighe
d

2/12
Julehygge

23/3
Legedag i
Jumboland

April
Økodag

18/5
Tur i skoven
med bål ,
fugle og dyr

22/6
Leg og
kreativitet i
naturen
25/5
Forlystelsesp
ark

31/8
Vesterhavstu
r

Oktober
Superliga
fodbold

15/6
Viking
landsby

17/8
Strandtur
med
aktiviteter

7/9
Ud og se på
dyr
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Fåborg
midtfyn
2013

12/10
Hedemarken
legeplads
27/1
Skøjtehal

Fåborg
midtfyn
Give

24/11
Julehygge
12/2
Biograftur

Haderslev
2012

4/2
Store
legedag
26/1
Falck station
12/8
Hyggetur i
skoven
13/1Fastelav
n

Haderslev
2013
Hjørring
2012
2013

Holstebro
2012

5/2
Fastelavn

Holstebro
2013

15-26/9
Lejr med
overnatning
3/2
Fastelavn

Horsens
2012

Kolding
2013

22/9
Heldagstur
med
overraskelse
12/1
Horsens
statsfængsel

2/11
Zoologisk
museum
17/3
Naturama i
Svendborg
Naturudstilli
ng

7/12
Julehygge
værksted.
5/5 sejltur
med
naturvejlede
r

7/4
Sjov og leg i
gymnastiksal
18/3
Badeland

Maj i lego
land

Juni i
Madsbypark

14/4
Legeland
Vejle
16-17/3
Lalandia
Oktober
Fodbold

19/5
Dyrehaven
med bålmad
4/5
Stranddag
4/11
Lege et
eventyr
13/4
Tur i skoven

22/2
Bøf and bowl
31/8 -2/9
Familielejr

16/6 Madsby
parken i
Fredericia

9/2
Sportsdag

10/3
Vanddag svømmehal

7/3
Håndbold
Tvis
holstebro
7/10
Bowling

15/4
Skovtur

12/5
Besøg på
kasserne

10/11
Biograf tur

9/12
Julehygge

9/3
Store
bagedag
11/10
Halloween
Fest

7/4
Landbrug og
forboldgolf
16/11
Aktiv
kropsdag i
hallen
3/3
Tryllekunstn
ere

25/5
Fisketur

November
fodboldkam
p
6/4
Økolariet

7/12
Biograftur

3/2
Randers
Regnskov

22/9
Majslabyrint

13/10
Legoland

20/1
Sportshal

9/3
Bowling

25/8
Strandtur
med mad
over bål

4/6
Vikingespil
8/12
Juleværkste
d
15/5
Funpark oplevelsesp
ark
15/6
Minirock
koncert

22/9
Egskov slot

15/12
Julefrokost
8/6
Kanotur på
Uggerby å
26/8
Fisketur

14/6
Minirock
festival

24/8
En hel dag i
naturen

5/5
Bondegårde
ns dyr

20/6
Sankt Hans
Arrangemen
t

5/6
Naturskole
med

17/8
Vingsted
historiske

15/12
Hjerl Hede
julerier
6/4
Skattejagt i
naturen

25/5
Gl by århus
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Falck og leg i
legepark

Middelfart
2012

Middelfart
2013

Odense
2012

Randers
2012

2013

Randers 2

værksted

9/11
Fiskeri
museum i
Esbjerg
23/11
Søbadet bål
mv.

7/12
Kreativt
juleværksted
20/10
Biffen

25/11
Juæleværkst
ed

23/2
Vinterlege i
skoven

16/3
Naturama
udstilling
natur

20/4
Skærup ZOO

25/5
fisketur

16/6
Strandtur

23/3
Påskefrokost

22/4
Svendborg
badeland

13/5Tur til
Kirkedrup
skov

17/6
Legoland

9/9
Fjordens dag
til Stige ø

7/10
Fjord og
Bælt
centeret

11/11
Løvens hule
legeland

December
Julemarked
HC
Andersen

13/1
Bowling

22/2
Slaraffenland
indendørs
forlystelses
park
26/8
Tur til
Kirkendrup
med
overnatning
24/2
Slaraffenland

10/3
Svømmehal

5/5
Egskov slot

8-9/6
Overnatning
stur

18/8
Madsby

8/9
Fjordens dag

27/10
Biograf

14/1
Skøjtebane

18/2
Fastelavnsfe
st

16/3
Lalandia

21/4
Indianerdag i
Monrud
17/11
Naturudstilli
ng
Naturama
22/4
Bondegårdsb
esøg

7-8/7
Indianer lejr

2/9
fodboldkam
p
9/3
Gammel
Estrup

14/10
Bif tur

18/11
Kin Ball i hal

12/1
Badeland i
Viborg

11/8
Randers
Regnskov
3/2
Fastelavnsfe
st

9/6
Djurs
Sommerlan
d
8/12
Julefrokost

21/4
Romalt
Bakker
udelege

Maj
Cirkustur og

Maj
Skovens dag

Juni
Sant Hans
10/2

7-8/7
Lejr
2/3

21/3

25/5

22-23 /6

25-26/8
Marsvin
safari i
Lillebælt
26/1
Vadehavet
og badeland
10-11/8
Weekend i
Givskud
løvepark
15/1
Biograf

19/8
Cirkus flick
Flack

Odense
2013

naturvejled
er

December
Julearrange
ment
16/5
Kanotur
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2013

Fastelavn på
VIA

Randers
legeland

Bondegårdsb
esøg

Dyrepark

Ringkøbing

25/11 2012

19/1
Badeland

3/3
Baboon
cityLegeland

20/4
Tur i det blå
– i skoven

17/11
Badeland

16/12
Sporvogne
og julehygge
2/6
Strand tur

Julehygge
Ringsted
2012

Silkeborg
2012

7/10
Nøstved Zoo
park
2/2
Eksperiment
ariet
26/2
Svømmehal

Silkeborg
2013

23/9
Travetur til
Himmelbjerg
et
6/1
Svømmehal

Ringsted
2013

22/9
Skøjtehal

Skive
2012

29/9
Fur Ø Arena

Skive 2013

13/1
Legeland
viborg
17/8
Tema
arrangement
om at
deltage i
planlægning
22/9
Egskov Slot
19/1
Skøjtehal

Svendborg
2012
Svendborg
2013

14/4
Bondegård
og frokost
31/3
Hyggedag i
lunden med
tryllekunstne
r
28/10
Skøjtehal

28/4
Bio

Ud i naturen
med
mulighed
for
overnatning
16/6
Sejltur fra
Hvid Sande

31/8
6/10
Bon bon land Efterårstur i
skoven
2/6
8/7
Ree dyrepark Skoven
snitte mv.

1/12
Julehygge

14/4
Leg ved ”de
små fisk”

25/5
Daubjerg
kalkgruber

18/8
Strandskulp
turer ved
vesterhavet

19/5
Ud i naturen
– bål mv

15/6
Brokholm
naturcenter

25/5
Madsby

15/6
Danfos

19/8
fisketur

2/12
Julehygge

3/2
Hyggedag i
medborgerh
us
27/10
Svampetur
med
naturvejlede
r
4/11
Bio eller
bowling
2/2
Fastelavn

10/3
Randers
Regnskov

3/3
Fodbold

21/4
Økodag

15/9
Åbent
landbrug

16/11
Hyggedag

8/12
Legedag
Hjerl Hede

9/10
Teater
9/2
Fastelavn

17/11
Badeland
16/3
Løvens hule

8/12
Julehygge
20/4
Naturen – ud

1/12
Julehygge

8/12
Bagedag
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Thy
2012
Thy
2013

4/11
En tur i
skoven
6/1
Bowlinf

Legeland

i det blå

legepark

universe

2/2
Fastelavnsdr
agter
23/2
Skøjtetur

10/3
Tur i
svømmehal
24/3
Geocaching

14/4
Skovtur

25/5
Overraskels
estur

16/6
Mønsted
Kalkgruber

26/5
Gavnø
slotshave

29/6
Frokost,
boldspil og
grill
1/9
Naldtang naturtur

8/12
Julehygge

Viborg 2013

20/1
Fastelavn

Næstved
2012
Næstved
2013

14/4
Næstved
zoo
27/1
Teater

13/5
Næstved
Legeland
10/3
Sunde
madpakker

23/6
Skovtur ed
fodsporet
20/4
Bowling

Sønderborg
2012

18/3
Bowling

12/4
Teater

12/5
Skovtur

9/6
Sommerland
Syd

Sønderborg
2013

24/11
Julearrange
ment
19/1
Skøjtetur

17/3
Bovling

25/5
Naturdag

15/6
Madsby
legepark

Oktober
Biograf

23/11
Julearrange
ment

24/8
Odense zoo

Oktober
fodbold

21/9
Skovtur i
efterårsskov
en

59

8. Bilag 2: Resultater af spørgeskema med de frivillige

Køn

Hvor længe har du været en del af Red Barnet som frivillig? (Antal måneder og eller år)
1 år og 7 mdr.
8 måneder
1 år
1 år, 2 mdr.
2 år
Ca 2 år
6 måneder
2 år
Ca.6 måneder
Siden opstart hjørring - 2 år
2 år
6mdr - dog på standby
1 år 3 mdr.
15 mdr
16 mdr.
10 mdr
1 år
8 mdr
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Juli 2012
2 måneder
8 måneder
1 3/4 år
Lokal foreningen: i knap 2 år (red barnet centralt: yderligere 3 år)
4 mdr
3 måneder
ca. 9 måneder
3 måneder
Jeg har været indsamler fra 2009 og var med til at opstarte Lokalforening i 2011
1 år og 7 måneder
1,5 år
4
1 år
ca. 15 mdr.
1 år og 5 måneder
2 år
1år
1 år og 5 måneder
4 måneder
siden September 2011
2 mdr
fire år
1år og 8 måneder
4 år
2 år og 10 måneder
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ca. 2 år. jeg har været med fra starten
1 1/2 år
2 år
To år til maj.
næsten 2 år
2 år
14 måneder
1 år
1 år
1 år og 2 mdr. (i oplevelsesklubben) ca. 5 år som venskabsfamilie
næsten 2 år
1 år
1 år
3 måneder
5 mdr.
1 månede
1 år
7 måneder
2 år
1 år 6 måneder
2 år
4 måneder
2 1/2
2 år
2
8 måneder
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5 mdr
6 måneder
1 måned
1 måned
Helt nyt medlem 0,5 måneder
1 måned
fra start ca 1 år
6 mdr.
5-6 mdr
Hvor længe har jeres familieklub eksisteret? (antal måneder/år)
1 år og 7 mdr.
Ca. 2 år
ca. 1,5 år
Familieklubben havde første tur feb. '12
1 år og 7 måneder
2 år
2 år
2 år
Jeg tror det er 1½-2 år
2 år
Ca. 2 år
1 år 3 mdr.
ca. 15 mdr
16 mdr.
I tvivl, men ca 2 år.
1 år

63

?
Januar 2012
24 måneder
3 år
2 1/2 år tror jeg
Knap 2 år
Knap 2 aar
knap 2 år
ca. 2 år tror jeg
2 år
Siden 2011
1 år og 2 måneder
14 mdr
13 måneder
1,5 år sådan cirka
ca. 15 mdr.
1 år og 5 måneder
3 år
Ca 1 1/2år
1 år, 7 mdr.
1 år og 3 måneder
Det ved jeg ikke
2 år
fire år
3år ca
4-5 år
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2år og 10 måneder
ca. 2 år
1 1/2 år
1,5 år
To år til maj.
Næsten 20år
Snart 2 år
ca 2 år
2 år
ca.1,6
1 år og 6 mdr. med ture, men ca 4 mdr. før det.
3år
Ca. 2 år
Det ved jeg ikke
?
ved ikke
2,5 år (ca)
2-3 år
3 år
?
3
2 1/2 år
3
2 år
??
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pas
cirka halvandet år
Ved ikke
Ved jeg ikke
1-2 år
ca 1 år
?
1 år
Hvad er din alder?
35
37
51
28
48
64
21
31
21
40
25
23
46
39 år
60
53
50

66

50
47
29
20
51 år
49
36
21 år
23
22
29
46
27 år
40
39
41
23
23
23
22
24
32
52
64
23
61 år
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24
66 år
45
43 år
21
49
25
58 år
21
62
28
46
37
23
61
65 år
23
25
49 år
67
22
34
31
21
63
37

68

29
27
26
22
28
22
23
64
27
32
Har du tidligere deltaget i frivilligt socialt arbejde? Hvis ja - hvor/ hvordan (uddyb gerne nedenfor)
Ja, indsamler hos Kræftens bekæmpelse.
Lektiehjælp, dansk flygtningehjælp.
Nej.
I forældrerådet for spejderne i Hirtshals
I mine unge dage i frivilligt socialt arbejde i Kristeligt Studentersettlement København
Nej
Nej
Ja...kirkeligt arbejde, fodbold og håndbold
Nej!
Inden for sportens verden. Som træner
Nej
Ja, i Lions Clun Sydlolland. Her var jeg også med til at starte klubben op og er stadig aktiv her. p.t.
med ansvar for udsending af unge til udlandet + oprettelse af ny klub for de unge (LEO)
Jeg arbejder frivilligt i Nørregade teateret i Maribo.
Ja - tidligere hos spejderne, og er nu på 2. år været frivillig ved Maribo Jazzfestival.
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Nej
Romaniens projekt. Møde en gang ugenligt. Med tøj indsamling, loppemarkeder, arbejdet var til
fordel for børn på børnehjem i Romanien med forskellige handicap / udviklingshæmmed.
Nej
ja
Er voksenven for to invandrepiger
Nej
Nej
Nej
nej
I lindholm gymnastik forening som hjælpe instruktør
Nej
FDF som leder Landsforeningen Downs Syndrom, arrangeret kurser/konferencer for familier og
fagligt personale
Nej
Nej. Kun andre typer af foreninger.
Jeg er ung til ung koordinator hos Dfunk (Dansk Flygtningehjælp Unge NetværK) her i Holstebro.
Er med i pigeklub for 13-18 årig hver torsdag. Hjælper med at samle gaver ind til et kvinde
krisecenter. Har her i vinter samlet soveposer og tøj og andet godt ind til hjemløse.
En lokal "tøsefest" i Skive, alt overskud går til et godtgørende formål.
Holstebro karate klub, som træner for børneholdet.
nej
Nej
Lejerbo Thisted afdeling: eftermiddags hygge og leg med børn. Kun få måneder. Voluntør på
børnehjem og skole i Uganda. 4 måneder.
Nej
Jeg er koordinator ved Landsindsamlingen.
Nej
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jeg har været med at etablere Børns Voksen venner i odense og sad i bestyrelses i 10 år.
Nej
Har været på Parablyen i Odense et værested for udsatte voksne.Har lært Akupunktur der i
ørerne.HAR passet en handicappet der fra i fritiden og været ret aktiv der .Skønt sted.
Radio ABC som medhjælper ved forskellige events
Spiseveninde. Jeg kommer hos en ældre kvinde hver 14 dag og spiser sammen med hende. Jeg er
der et 2 timer.
Indsamler for Kræftens Bekæmpelse i Randers Oplysende arbejde for Organdonation i Randers
Crew ved Teaterfestival for børn og unge i Randers Crew på Grøn Koncert (Muskelsvindfonden) i
hele Landet
Ja, jeg har været med i projekt Best buddies hos LEV, der var jeg koordinator for frivillige og
udviklingshæmmedes venskaber.
Nej, ikke rigtig. Jeg lavet forskelligt både som spejder og som udøver/træner i Skive Taekwondo
Klub.
Nej
Nej
genbrugsbutik kort tid
Nej ikke andet end indsamling.
d.u.i.
Ja, - spejderleder i DDS - træner af kids volley - min familie er venskabsfamilie i Red Barnet
rødkors-allingåbro (genbrugbutik)
Ja - Røde kors i Randers. Lavede aktiviteter for børn på krisecenteret
Nej
U-landsfrivillig i Tanzania med Mellemfolkeligt Samvirke. Arbejdslejre i Frankrig og Italien med
Abbe Pierre.
nej
ja, International network Horsens
ikke såsan socialt, men masser af frivillig gennem de sidste 20 år
nej

71

Ja, hos Ung i Fokus i Horsens, hvor man gav unge et sted at have socialt samvær
nej
Ja stifter af boligsocialt projekt med en babycafe
Red Barnet efterårslejr
NEJ
Nej
ja som Badminton træner.
Nej, det har jeg ikke
Nej
Ja spejder
Nej
spejder i Ikast og Odense ungdomsarb. indenfor kirken - Nyborg og Egernsund oprettet legestue i
vores by, da egne børn var små
Jeg er frivillig administrator på en hjemmeside for unge mødre og med i forældrerådet i min datters
klasse.
Hvordan fandt du ud af at Red Barnet laver familieoplevelses klubber?

Uddyb gerne hvorfor du fandt på at deltage i en familieklub
Jeg gik arbejdsløs og havde overskuddet til at gøre en forskel. Er så blevet efter jeg igen kom i
arbejde, for glæden ved at gøre en foskel er vigtig for mig
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Selve konceptet i oplevelsesklubberne tiltalte mig meget det at få lov til at give gode oplevelser til
socialt udsatte børn, ingen løftet pegefingre kun positivitet og energi.
Frivilligjob.dk
For at give en hjælpende hånd med
Jeg vil gerne hjælpe/ støtte i det lokale
Jeg vil gerne hjælpe familier med at skabe gode oplevelser sammen, og så vil det være gode
oplevelser jeg kan bruge i mit fremtidige job som lærer
Jeg ville gerne lave frivilligt arbejde og gøre en forskel
Jeg så det i en besked der blev sendt rundt på min skole
Et godt initiativ for udsatte familier
Fordi, jeg i en periode havde haft lyst til at lave noget frivilligt arbejde - og da jeg så fik en mail via
min uddannelse om, at Red Barnet mangle frivillige kontaktede jeg min lokalafdeling.
Jeg synes børn og deres forældre der ikke har resourcer selv stadig fortjener oplevelser!
Jeg finder, at konceptet giver rigtig meget mening i at hjælpe sårbare familier i en svær / trav /
trængt dagligdag. Jeg kan huske egne gode barndomsminder og ønsker, at andre børn kommer til
det samme
Jeg bor i en del af landet, hvor der er mange familier, der har brug for en hjælpende hånd - socialt
og økonomisk
Meldte mig som kasserer i klubben og på efterfølgende opstartsmøde fik vi en fin-fin orientering fra
Anne i RB
Red Barnet havde en bod på et julemarked. Der hørte jeg om familieklubben i Maribo.
Min arbejdsplads blev forespurgt om der var en af os der ville være ambassadør for klubben - i
forhold til at hjælpe med at finde og invitere familier i rette målgruppe til klubben - jeg meldte mig
og på info aftenen mærkede jeg at det var så meningsfuldt et tiltag, og i direkte forlængelse af det
jeg arbejder med i dagligdagen, at jeg samme aften meldte mig ind som frivillig.
Ideen om at være med til at give oplevelser til børn i betrængte familier tiltaler mig
Fordi at det glæder mig, at kunne hjælpe andre, og se at glæden spredes som ringe i vandet.
Gøre en forskel for svagt stillede børn og deres familier
Jeg har en intention om at hjælpe børn og gøre en forskel for dem.
Kunne forstå og ved på det personlige plan at der er behov for voksne med overskud!
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Jeg føler at jeg har mere at give af og vil gerne gøre en forskel for trængende familier.
Fordi det lød som et godt stykke arbejde. og så det at kunne være med til at give nogle gode
oplevelser for nogle familier, det er en god fornemmelse
Fordi jeg gerne ville ind i noget forenings arbejde
Hele konceptet lød super godt.
Stødte på netbaseret stillingsannonce som var inspirerende og fik mig til at rette henvendelse. Var
samtidig ved at starte op på nyt studie, og fandt dette relevant
Synes det gør en forskel for børnene. Vigtigt at alle børn får oplevelser med deres familier
Jeg finder frivilligt arbejder sjovt og interessant. Red Barnet manglede nye frivillige og jeg har i
forvejen erfaring og interesse i at arbejde med børn.
Havde hørt at der var startet en klub her i Holstebro og fandt den så via hjemmesiden :-)
Manglede struktur i mit frivillige arbejde, og det var en familieklub der startede, så lidt tilfældigt.
for at at giv børn en opleves, som de måske ikke ellers ville havde fået.
På studienet
Ville gerne lave noget meningsfuldt og sjovt ud over skole og arbejde. Fandt et tidspunkt hvor der
ville blive bedre tid.
Fordi jeg finder det rigtig tilfredsstillende at hjælpe andre :)
Jeg blev præsenteret for Familieoplevelsesklubben ved et infomøde om Landsindsamlingen.
jeg har i mange år arbejdet med familier og børn som erfattige og ofte har det den konsekvens at
børn ikke har mulghed for at deltage i det samme som andre bør herunder helt almindelige
oplevelser
Det lød som en interessant måde at lave frivilligt arbejde plus at det passede godt i forhold til mit
studie at det bare var en søndag om måneden man skulle være frivillig da jeg ikke har tid til hver
uge
Jeg ville bare rigtig gerne hjælpe hvor jeg kan m børn ,de er så dejlige og det de voksne laver GÅr
jo altid ud over børnene ,ik da .
For at udfordre mig selv
Jeg synes, det var et spændende projekt.Tidsrammen passede mig godt. Et arrangement om mdr. I
Randers er der mange sociale/oplevelse fattige familier, som hvor børnene har godt af at være
sammen med andre og vi har det sjovt. Også at lave nogle aktiviteter der ikke koster noget og på
den måde give familien redskaber til at sådan kan det også gøres uden at skulle bruge mange penge.
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Så det som et godt formål at støtte/hjælpe børn til en god oplevelse
Mit arbejde handlede for meget om besparelser og hvilke ting vi ikke kunne ift borgerne og dette
handlede om muligheder og hvad der godt kan lade sig gøre.
Jeg ventede på at skulle igang med mit studie og ville finde noget at bruge min "ventetid" på. Så jeg
tænkte, at jeg ville prøve kræfter med frivilligt arbejde. Jeg søgte på nettet - mener det var på
projektfrivillig.dk og fandt en annonce. Så kom jeg med i opstarten af familieklubben i Randers :)
HAr fået god tid efter mine børn er blevet store. Tilfældigt at det blev Red barnet
Jeg havde længe tænkt pga at melde mig til noget frivilligt arbejde, da jeg synes jeg har tiden og
overskuddet til det. Da jeg fandt annoncen på frivilligjob.dk, skrev jeg for at høre nærmere,
hvorefter jeg meldte mig som frivillig
synes det lød spændende med oplevelser for familier, der har brug for det, og en konkret opgave,
med mulighed for at bruge noget tid på noget meningsfuldt.
Godt, spænede og studie relevant for en pædagog studerende.
at få noget positiv at gå til når jeg er gået på efterløn.
Jeg savnede de gode oplevelser ved at være spejderleder, men havde ikke tiden til at være
spejderleder igen. Jeg finder mange lignende gode oplevelser i oplevelsesklubben, men ville ønske
at det var flere ture i naturen.
igem min kollger
På jobindex
Min søster spurgte om jeg ville være med i klubben.
For at gøre en forskel
Spændende at være med i en gruppe omkring arbejdet. Det gør det mere inspirerende og gør
samtidig at man ikke er bundet til alle arrangementer. Også spændende at være med i en
verdensomspændende organisation
vil gerne hjælpe til og bruge min fritid fornuftigt
har masse fri tid
fordi jeg har nemt ved at arrangere mig og samtidig er mit hoved fuld af gode ideer....
har tidligre arbejdet som lærer på en skole med mange børn med ustabil social baggrund samt børn
af anden etnisk oprindelse end dansk
Det lød som noget hvor jeg fik mulighed for at give andre noget
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ønske om at gøre noget godt for trængte familier
Gøre en forskel for børnene og deres familier
Det var det mest tiltalende frivillige arbejde
Jeg ville gerne lave frivilligt arbejde, når jeg skal være på efterløn.
jobindex (frivillig job annonce)
Jeg blev inspireret til et arrangement, hvor der blev talt om oplevelsesklubben.
Jeg var med på SE Touren, som cykler penge til Red Barnet, og der var Jan Due ude og fortælle om
det, hvor jeg blev interesseret, og meldte mig derfor ind.
Jeg føler, at jeg har masser af tid og overskud i min hverdag og jeg elsker at hjælpe andre
mennesker og se glæden i deres øjne.
Er uddannet pædagogisk assistent og elsker at arbejde med børn. Jeg bliver simpelthen så glad
gennem mit daglige arbejde, og da min kammerat spurgte mig om ikke det var noget for mig fik han
et klart ja.
Jeg vil gerne hjælp børn som har det svært
Informationsaften
Børn og familier har altid haft min interesse. Arb. med børn og familier i mit arbejdsliv - udsatte
familier har høj prioritet. Skulle finde noget når jeg forlader arbejdsmarkedet om nogle år, det blev
bl.a. red barnet (kendt red barnet tidliger - har været feriefamilie)
Jeg kan rigtig godt lide konceptet for familie klubben.
Grundet arbejdsløshed følte jeg et behov for at yde lidt mere.
Marker i hvor høj grad du kan tilslutte dig følgende spørgsmål: - Hvor meget kender du til Red
Barnet som organisation?
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Marker i hvor høj grad du kan tilslutte dig følgende spørgsmål: - Hvor meget kender du til Red
Barnets værdier ?

Marker i hvor høj grad du kan tilslutte dig følgende spørgsmål: - Din personlige interesse i at indgå
i socialt arbejde med forældre betyder
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Marker i hvor høj grad du kan tilslutte dig følgende spørgsmål: - Din personlige interesse for at
indgå i socialt arbejde med børn betyder

Marker i hvor høj grad du kan tilslutte dig følgende spørgsmål: - Din interesse i at få erfaringer
med at arbejde sammen med mennesker betyder

Marker i hvor høj grad du kan tilslutte dig følgende spørgsmål: - Din interesse for at få noget på dit
cv betyder
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Hvor enig er du? - At være frivillig i Red Barnet giver mulighed for at dele mine kompetencer med
andre

Har du lyst til at fremhæve andet som ikke er nævnt ovenfor
Loyalitet fra familierne (størstedelen af dem). Selvom familierne er ustabile og måske ikke møder
op til en aftale, er de på deres måde utrolig loyale overfor de frivillige. De respekterer frivillige,
stoler 100% på de frivillige og børnene ser de frivillige som en "legeven" og ikke en pædagog, som
de ser i dagligdagen. Når man er afsted sammen, er man en stor familie.
Det er meget givtigt at være forskellige aldersgrupper
Jeg føler kun, at Red Barnet fra dag et har hjulpet mig i at kende deres værdier, organisation, mål og
strategi. Jeg kan mærke på samfundet omkring mig, at man bliver dybt respekteret for det man gør
for sårbare familier.
Jeg synes at alle børn repræsenterer et potentiale, som jeg ikke synes verden har råd til at spilde slet ikke mit lokalområde
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Tænker efter hver aktivitet med familierne, at det bare er kanon at være med til at kunne gøre en
forskel og se, at familierne "rykker sig" og efterhånden også tager godt ansvar for hinanden. Når
jeg møder nogle af familierne i byen og de råber hej og snakker og fortæller at de glæder sig til
næste tur. KANON
Det samvære og den kemi, der er blandt de frivillige har ligeså stor værdi.
Jeg har en store interesse i at kunne arbejde med organisatoriske processer for hele tiden kunne
hjælpe familierne mest muligt.
Det mest centrale for mig er at arbejde med lokalforeningen som organisation
Jeg bliver ved hvert eneste arrangement overrasket over, hvor stor en forskel vi gør... Og jeg bliver
glad og varm indeni fordi jeg får helt sikkert lige så meget ud af det, som familierne gør.. Total Win
Win :-D
Det giver en glæde at se hvor glade børnene er for at være med til de forskellige aktiviteter og
hvordan forældrene hygger sig med hinanden da de efterhånden er begyndt at lære hinanden bedre
at kende
Det byder jo alt også for en selv Og det er jo helt fantastisk hvad RED BARNET GØR RUNDT
OM I VERDEN ;TAK SKAL I HA ALLE SAMMEN !!
Det betyder virkelig meget for mig, at være en del af noget så stort, som Red Barnet er
organisatorisk. Det er jo kæmpe og en del af Safe the children. Eks. har jeg været på landsmøde de
to år jeg har haft muligheden og det er en rigtig god oplevelse! Jeg får følelsen af fællesskab og
bliver inspireret.
Det sociale samværs vigtighed er nødvendigvis ikke det samme i forhold til de frivillige. men
samvær med familierne er vigtig for mig
Fint at der er flere aldersgrupper og at der er begge køn med i arbejdet.
nej
Spændende at opleve, at også den unge generation har lyst til frivilligt arbejde. At udnytte
hinandens kompetencer og udveksle erfaringer fra andre miljøer. Også at være med til at aflive
fordomme om bestemte befolkningsgrupper.
Det er dejligt at være sammen med familierne, og det er endnu mere dejligt når vi bliver rost for
vores ture :-)
Vurder følgende spørgsmål på en skala fra meget til lidt - I hvor høj grad planlægges de kommende
aktiviteter af alle frivillige tilknyttet klubben.
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Vurder følgende spørgsmål på en skala fra meget til lidt - I hvor høj grad inddrages forældrene i
planlægning af ture

Vurder følgende spørgsmål på en skala fra meget til lidt - I hvor høj grad inddrages børnene i
planlægning af ture
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Vurder følgende spørgsmål på en skala fra meget til lidt - Bliver du inddraget i planlægningen

Hvor gode er følgende ture efter din mening? - Hvor gode er turene i naturen for familieklubben?

Hvor gode er følgende ture efter din mening? - Hvor gode er turene til forlystelsesparker for
familieklubben? ( Lalandia, legelande, Tivoli, dyreparker mv.)
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Hvor gode er følgende ture efter din mening? - Hvor gode er ture til sport (sportsarrangementer eller
udøvende sport)

Hvor gode er følgende ture efter din mening? - Hvor gode er ture til biograf eller teater
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Hvor gode er følgende ture efter din mening? - Hvor gode er ture der omhandler kreative
aktiviteter/juleværksted

Hvor gode er følgende ture efter din mening? - Hvor gode er ture med overnatning

Laver I andre ture med familieklubben? Brug åbent felt.
En naturtur vi bruger hvert år, er øko-dagen i April, hvor Arla holder åbenthus. Dette kan varmt
anbefales. Endvidere har vi haft arrangement på byens brandstation, hvor også politiet kiggede forbi
med en politibil. Stor succes for børnene.
Familielejr en gang om året i 3 til 4 dage!
Jeg har som nævnt ikke nået at være med til arrangementer endnu, da jeg er på standby
Tur hvor vi kombinere et Tatoo Show med et Frilandsmuseum Tur til Tyskland og Shoppe i
Boardershoppen ( hver familie fik 500 kr af Scandlines) Tur til Meereszentrum ( akvarie land i
Tyskland )
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Vi har planlagt, men endnu ikke afholdt tur i biografen og sport - så derfor har jeg ingen erfaring
med de ture endnu. Mht inddragelse af forældre/børn, så er de så udsatte, at de bruger rigtig meget
energi på at holde sammen på familien og på at deltage, og det er tydeligt at de nyder at der er andre
der har brugt tid på at "forkæle" dem, så de blot skal deltage. Vi taler dog meget med familierne om
hvad de synes om turene, og hvad de evt. kunne have af ønsker, og sørger for at medtænke det i
turene.
Vi laver alt der kan lade sig gøre
Forældre er begyndt at ses, og har netop startet en mad klub, hvor alle der har lyst kan deltage til
fælles spisning en gang om md.
Madlavning, svømmehal
Svoemmehallen
Besøg på landbrug
Fisketur er et kæmpe hit :-) Og det samme gælder dagen hvor vi laver dragter til fastelavn.
Bowling Bagedag Fisketur
Fisketuren Lave fastelavns kostume Store bagedag
I år skal vi for første gang på en overnatning. Vi har planer om at engagerer os mere med
sportsklubber
JA vi tager til natur lege pladser og skal bruge vor shelter plads i skoven meget mere i år .
Vigtigt at arrangere ture, hvor hele familien er aktiv og de frivillige stiller sig til rådighed.Det kan
give familierne en tro på, de selv kan lave aktiviteter med deres børn og andre familier
Fastelavn, samarbejder med DGI ift nye sjove sportsgrene fx Kin Ball, besøg hos økologisk
bondemand hvor vi er eneste alene om besøget, legeland
2-3
En kommentar til de første spørgsmål på denne side. Mine svar kan virke misvisende da der bliver
spurgt til om "alle frivillige" inddrages og "om jeg inddrages". Vi bestræber os på kun at involvere
de som ønsker det til en given tur, så man ikke belastes mere end ønskes. kommentar til de sidste
spørgsmål. Jeg har valgt at svare super gode til dem alle. Men det er på vidt forskellig måde de er
gode. Jeg synes ikke begrebet "hvor gode" siger noget som helst om turenes værdi.
museum
Jeg har ikke været med til så mange arrangementer endnu, derfor kan jeg ikke svare på alle spørgs
Cirkustur, kok for en dag I SE - Syd Energi's nye domicil, Skovtur, En tur til Fanø.
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Hvor mange familier melder typisk afbud lige op til "turdagen" i gennemsnit? (antal familier)
3-4
En del
1
2-3
Ca halvdelen
3
6
1
1-2
14-15
0-1
0
ganske få efterhånden
kun få pga, sygdom
ved ikke
1 måske 2
En enkelt
?
ved ikke. da jeg ikke har deltaget.
2-3
Som regel ingen
Ingen.
Er vist kun sket en enkelt gang og det var på grund af sygdom.
0-1 Det er kun ved sygdom
1
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?
1 ca - ofte sygdom.
det ved jeg ikke
få
2
1-2 måske hvis der er sygdom.
2
2
2-3
2 familier
2, tror jeg
1-3
2-3 fam., tror jeg
1 til 2
2-3
det svinger meget, måske 30%
5-6
2
omkring 8
ca 6
2
2-3
2
En tredjedel - ca 4/5 familier
2-3
2-3
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1
??
1-2
10
1
?
ved ikke
Ved du om din klub særlige mål med turene?

Hvis ja - beskriv dem gerne nærmere her.
Vi ligger stor vægt på 3 punkter: - oplevelser for hele familien, turer de kan snakke om bagefter netværk for forældre (og børn). Mange af forældrene har ikke så stort et netværk. Kan vi skabe et
netværk for forældrene, kan vi håbe at dette får familierne lidt ud at lejligheden. - oplevelser
børnene kan fortælle om, som alle andre børn gør. Vi oplever at disse børn føler sig uden for, fordi
de ikke har lavet noget i en weekend/ferie, som de andre børn gør.
Jeg forstår ikke spørgsmålet
At familier skal lære hinanden at kende, så de udvider deres sociale netværk og på et tidspunkt
forhåbentlig ikke har behov for at være en del af oplevelsesklubben.
Skabe oplevelser for familierne hvor de ikke skal tænke på andet end at møde op. Vi giver dem
rammerne, som de kan fylde ud
Vi vil gerne lave nogen ture, der kan inspirere familierne til at bruge vores lokalområde selv. Meget
i naturen og vores egen kulturelle arv
Jamen overordnet har vi som klub det mål, at få forældrene til at gøre noget SAMMEN med
børnene, samt vise, at det sagtens kan lade sig gøre uden at det skal koste en bondegård og at det
kan lade sig gøre uden de helt store armbevægelser
At give børnene nogle oplevelse, som de aldrig har fået. At give børn forældrene mulighed for at
danne netværk.
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Målet er at give en rar og tryg ramme til at familierne kan få oplevelser sammen, således at børnene
får samlet en række positive barndomsminder sammen med deres familie. Derudover er målet, at
familierne kan mødes og danne netværk i deres oplevelse af fællesskab i de fælles oplevelser. Håbet
er at familierne bliver bevidste om deres handlemuligheder til selv at skabe fællesskaber, hvor der
er plads til deres børn - til en mere indholdsrig hverdag og fritid
At give familierne et netværk
at skabe nogle gade oplevelser for familierne. og herigennem vise forældrene at mange ting kan
opleves sammen med deres børn, uden at det nødvendighvis koster noget (eks, natur ture mm)
At være der for den enkelte. Mødet og nærvar med den enkelte.
have det sjovt/få grint lave noget i fællesskab som knytter børn/forældre sammen - også på tværs
give familierne oplevelser som de ellers ikke har mulighed for/overskud til vise at der er fx masser
af gratis oplevelser (fx naturen) knytte familierne sammen via fælles oplevelser
Det handler om at vi skal give familierne en god oplevelse og stoette op om familiernes samvaer
med hinanden.
Nær vær alle skal ses
At familierne får gode fælles oplevelser og mulighed for at danne netværk med andre
Blandt andet til bagedagen hvor vi gjorde meget ud af, at hele familien var sammen om det.. Vi vil
meget gerne vise dem, at de som familie sagtens kan lave noget sammen, uden at det kræver det helt
store :-)
At give familierne mulighed for, at opleve og fungere sammen om aktiviteterne. At give dem
mulighed for netværk mellem hinanden.
Få familierne til at samarbejde. Få alle til at føle sig som en del af fællesskabet. Gøre grænser
mellem medlemmer og frivillige så usynlige som muligt.
At give børn og forældre oplevesler sammen som de elelrs ikke ville få. ASt danne netværk med
andre familier. At være sammen med deres egne børn og andre familier.
VI SKAL GØRE DET SÅ HYGGELIGT OG GODT FOR BØRN OG VOKSNE SÅ DE GÅR
HJEM M EN GLAD FØLELSE I MAVEN OG DET GØR DE ;KAN I TRO :DE FORTÆLLER
AT DE ALDRIG HAR HAFT SÅ GOD EN DAG OG SÅ HAR VI GJORT DET VI ER DER FOR
:
Vi skal ha´ det sjovt, lære hinanden at kende, lære noget få mere viden om et emne
Fx at inddrage forældrene, eller særligt fokus på specifikke børn, leg giver sammenhold og bryder
grænser
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Vi har til hver tur gjort os tanker om hvad formålet med turen er. Vi spørger os selv, når vi
planlægger. Hvad er meningen og hvorfor gør vi sådan? og ikke sådan?
Lave fælles oplevelser for børn og deres familier. forsøge at skabe et netværk
at familierne efterhånden lærer hinanden godt at kende og udvider samværet også udenfor turene.
De frivillige kan give børnene c- vitaminer (positiv opmærksomhed). Familierne får alsidige
oplevelser sammen.O.m.m.
At der er meget varieret ture så der kommer nogen forskelligt ud af hver gang. Nogen dyre ture,
forlystelsesparker, fodbold, hvor familier for mulighed for at opleve steder de eller ikke ville have
råd eller mulighed til. Andre turer hvor man viser at det kan være sjovt og gratis/billigt, altså guidet
til hvad de selv kunne lave med børn. Ture med sport og leg er gode til at rystet klubben sammen.
De ændre sig fra gang til gang og det er et punkt vi vil arbejde langt mere med i det kommende
program.
fællesskab og netværk :)
samvær, at lære hinanden at kende, indordne sig, være en del af fælles skabet, lære noget
At familierne, både voksne og børn socialiserer sig med hinanden
Øge sammenholdet familierne imellem. Give børnene oplevelser de ellers ikke har mulighed for.
Skabe større netværk for familierne
Ja, jeg kender formålet, men der bliver ikke lavet nogle særlige mål for de enkelte ture.
At familierne er sammen og får nogle gode oplevelser sammen At deres netværk øges At de
kommer ud blandt andre og oplever noget
At sørge for, at børn og forældre får oplevelser, de kan bruge sammen.
At give familierne en god oplevelse og muligheden for at lære andre at kende
Hvordan går det med turene i naturen? - Hvordan synes du at det går med naturturene i
familieklubben
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Hvordan er jeres erfaringer for at lave ture i naturen? - Hvor meget vurderer du at forældrene synes
om at deltage på naturturene?

Hvordan er jeres erfaringer for at lave ture i naturen? - Hvor meget vurderer du at børnene synes om
at deltage på naturturene?
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Hvordan er jeres erfaringer for at lave ture i naturen? - Hvor meget vurderer du at de frivillige synes
om at deltage på naturturene?

Hvordan er jeres erfaringer for at lave ture i naturen? - Hvor meget vurderer du de frivilliges
kompetencer passer i forhold til at lave ture i naturen

Om indholdet - Hvor meget har I talt med forældrene om indholdet forud for i turene i naturen?
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Om indholdet - Hvor meget har I talt med børnene om indholdet forud for turene i naturen?

Om indholdet - Hvor godt tror du at familierne vurderer disse ture?

Om indholdet - Hvor positiv respons har I på disse ture?
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Om indholdet - Hvor positivt mener du at disse ture bidrager til jeres mål med klubben?

Om indholdet - Hvor meget inddrager I aktiviteter på naturturene (indsamling, snitning, klatring, oløb)
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Om indholdet - Hvor meget inddrager I lege på naturturene

Om indholdet - Hvor meget inddrager I konkurrencer på naturturene

Om indholdet - Hvor meget inddrager I mad på bål på naturturene
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Om indholdet - Hvor meget inddrager I eksterne ressourcepersoner i naturturene med
familieklubben (Spejdere eller lystfiskere)

Skriv gerne eksempler på eksterne ressourcepersoner I har haft med på naturture (spejdere,
lystfiskere, naturvejledere, svampekendere mv.)
Thor, naturvejleder.
Vi har haft fornøjelsen af at have Thor med på en tur, dette ønsker vi igen. Kan det ikke lade sig
gøre, vil vi kontakte spejdere.
Har ikke været på sådan en tur endnu
Vi har haft spejdere til at arrangere en tur i skoven / naturlegeplads. Vi får spejdere til at hjælpe os
på weekend camping tur
Naurvejledere fra RB - planlægger at få spejderne med på weekendtur
RB`s naturvejleder spejderne
Vi samarbejder med de lokale spejdere, samt naturvejlederen.
Vi har et fint partnerskab med lokale spejderforeninger - og der er planer om flere partnere
spejdere
spejder naturskole
Tidligere har vi haft en frivillig som er landsskabsarkitekt og passioneret naturelsker.
Naturvejleder
Kommentar til spørgsmål: Vi informerer skriftligt om turene i indbydelserne, men taler ikke direkte
med familierne om det. Har haft lokale lystfiskere med
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Holstebro fiskeklub hjalp på fiskeriret med grej og vejledning
Til vores fiskedag sidste år havde vi HOF med (holstebro Omegns Fiskeriforening) Super godt
samarbejde, som fortsætter i år.
Fiskeklubbens medlemmer Thor fra Red Barnet
Ejer af fiskesø og medlem af fiskeri klub. I det kommende år: naturvejleder.
I den tid jeg har været med har vi haft tre naturture og i den ene har vi haft en naturvejleder med
Naturvejleder
Naturvejledere
Jeg husker ikke lige nogle bestemte. Har heller ikke været med på alle. Men nogle naturvejledere og
nogle mennesker da vi havde en tur til en å?
På overnatningsturen sidste sommer havde vi Thor med det var rigtig godt. Vi har også været på en
tur til Voer naturcenter, hvor vi kunne trække på ekspertice.
Red Barnets natruvejleder Thor, og det var super godt.
Vi har haft Thor med på tur
naturvejledere
Naturvejleder
Naturvejledere
Naturvejleder
Naturvejledere
ved ikke.
Jeg har endnu ikke deltaget i en tur eller planlægning
Naturvejleder
naturvejledere
Naturvejleder
Synes du, at der ulemper ved at arrangere naturture med familieklubben? Hvilke?
Nej
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Familierne har lidt svært ved at se bort fra mindre godt vejr. Bliver der for koldt/vådt melder de fra.
Ikke alle frivillige er "udendørstyper"
Vejret spiller altid en rolle i naturen!
Vejret Vi skal tænke i ekstra tøj til børnene
Nej
kan ikke lige få øje på nogle Vi har altid tøj med, hvis nogle skulle mangle et eller andet praktisk at
have på
Jeg har ikke deltaget i naturture, så har kun hørt andres erfaring. Kan være svært at inddrage og
motivere forældrene, men jeg tror det bliver bedre næste gang, da vi har lært hinanden bedre at
kende, samt samlet erfaring fra forrige ture.
Ved de første ture oplevede vi at familierne var lidt skeptiske, og der oplevede vi frafald - vi
oplevede at de ikke kunne overskue at være ude i naturen i flere timer hvis der var udsigt til en
ustabil vejrudsigt, men efter de første par ture, har vi fået en bedre kontakt og nu er der faktisk fuldt
hus til alle ture - de er trygge ved os nu.
Nej
Nej. For nogle familier er det svært og fjernt for dem at deltage på naturture. Det kan være
grænseoverskridende for nogle familier.
Der er familier - typisk af anden etnisk baggrund som melder fra, hvis der foregår ude i "den vilde
natur"
Nej det synes jeg faktisk ikke for det stiller ikke sae store krav til den enkelte person.
Familierne kan blive skræmt af naturen og udendørs aktiviteter.
vejret
Vi har haft rigtig mange turer ud i naturen. Vi oplever, at det er de samme familier det melder fra.
Er vejret dårligt, så melder flere fra på dagen.
Især børnenes påklædning kan være ganske upassende ift vejret
Familierne mangler ordentlig tøj ved dårligt vejr
Vores største "problem" når vi er i naturen er, at børnene ikke har nok/det rigtige tøj med... Selvom
vi skriver i indbydelserne, at det er vigtigt med skiftetøj og varmt tøj, ja så glipper det for nogle af
familierne..
Vejret og evt transport
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transport, regntøj og mangel på praktisk og varmt tøj blandt familierne.
Det må ikke være for primitivt og for dårligt vejr så går det ikke.
Vores familier bakker ikke særlig meget op omkring naturture, sidst vi havde en natur tur var der
kun 3 familier med. så vi har derfor kun ca. en natur tur om året plus de frivillige ikke er så
engageret natur mennesker
Nogen gange er det vejret ,hvis det er koldt og udsatte familier har IKKE DET TØJ DER SKAL
TIL FOR AT VÆRE UDE ;VI MANGLER RIGTIGT UDSTYR HVID DET SKAL VÆRE MERE
AKTUELT I DEN NÆRE FREMTID ;GODE SOVE POSER ER KNALDVIGTIGT :
NEJ
At forældrene ikkenernså motiveret og det gør at børnene enten ikke kommer eller hurtigere tager
hjem. De er ikke påklædt efter vejret, fordi de ikke er vandt til at færdes ude på naturture.
Tja, vejret kan være en udfordring - men så finder man ud af det!
Vejret. familierne er ofte ikke klæt på efter vejret, selvom de er opfordtre til det.
Vejret kan måske medvirke til ustabilt fremmøde
En familiefar med angst, som ikke vil sove i rum med andre, eller i telt, men det er det eneste. Det
ente med hele familien tog hjem, det var her godt, at der var mulighed for at kører familien hjem.
Altså turen blev holdt tæt på byen.
mangler livredder
Nogen forældre skræmmes lidt af ikke at kende stedet de skal til.
nej det synes jeg ikke
at de ofte ligger langt væk fra vores møde sted, og det kan være venskelig at komme der hen med
bus, tog eller ligende
Vejret
Det er afhængigt af vejret, hvor god turen bliver
nej
Meget vejrafhængig
Vejret :-) kan være svært at være sikker på familierne kommer
Nej
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ved ikke.
transporten til stedet - både med det der skal anvendes, men også for at få familierne hertil
Dette kan jeg først svare på efter den 7/4
Mener du der er noget særlig positivt, som naturturene bidrager med i familieklubben? Hvad?
Hygge og fællesskab på en relativ billig måde.
De elsker det (det har de selv sagt). Det er noget der aldrig kunne falde dem ind at gøre selv.
Bålhygge skaber særlig stemning
Familierne oplever, at en tur i natur er en hyggelig og billig måde at være sammen med deres børn
på og at det ikke altid behøver at være dyrt for at være godt
Det viser familierne, at man kan få skønne oplevelser for få midler. Det er sammenholdet på dagen
med mor og far, som børnene husker. Vi træner forældrene i at være gode forældre på dagen
de viser familierne nogle gratis ting der ligger lige udenfor deres dør, som de selv kan bruge
I hvert fald, at ture i naturen ikke er det, der ødelægger økonomien for den enkelte familie. Samt at
ungerne nyder det i stor stil
Kendskab til smådyr, plukke blomster, finde ting til bålet og gryden, sanseoplevelser, samvær,
fuglefløjt, ro, leg og mm.
Vi er alle ligeværdige gæster derude, og naturen står for noget positivt stabilt, som sætter alle vores
sanser i spil - og det kommer helt af sig selv, når bare vi bevæger os derud - så med minimal indsats
får man en stor sanseoplevelse - nærmest ligemeget hvor lidt man bevæger sig derude - blot
tilstedeværelsen vil give noget, og det er tydeligt at aflæse i alles ansigter hvor afstressende og
opbyggende af god energi det er bare at være der ude et par timer. Vores ture i naturen har givet
flere familie inspiration til selv at tage på skovture.
Giver god anledning til at gå og snakke
at familierne selv kan tage på disse ture og opleve noget sammen med deres børn.
De kommer tættere på hinanden og overskrider egne grænser, når de leger og har fælles oplevelser i
naturen.
Det giver energi med vind i håret, sol på kinderne osv
Naturen er nem ogtilgaengelig for alle. Det er en dejlig afslappende maede at vaere sammen pae.
Man får noget frisk luft, som både børn og forældre har godt af. og man kan dyrke forskellige
aktivitetet
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Det lærer rigtig meget om det der lige er omkring dem. Altså hvordan de gratis kan bruge lige det
der er uden for deres dør. Men de lærer også en masse, om de vi finder i naturen. Naturen er super
god at lege i samt opleve nærværet. Derudover har de der brug for det også mulighed for trække sig
lidt tilbage
Højt til loftet - plads til dem der "fylder lidt ekstra", mange muligheder for varieret indhold, lægger
op til samvær på en uformel måde, - der er mange positiver!
Naturen er jo lige udenfor døren, så ved at ta familierne med ud og give dem nogle oplevelser, så
kan vi vise dem, at de også selv kan ta på små ture ud i det blå og få nogle dejlige oplevelser som
familie. Desuden er det en kæmpe fordel, at ungerne kan brænde noget krudt af og bruge både krop
og hovedet :-D
Meget afslappet atmosfære både familier og frivillige nyder det. De fleste familier kommer ud og
får nye oplevelser, har haft børn på ca. 11 år der aldrig har været ved Vesterhavet. Arbejde med
maden på en anden måde. Alle arbejder sammen. Her melder alle sig næsten på både frivillige og
familier.
Frie rammer, alle finder noget at fordybe sig i. Der er noget for børn og voksne, som ingen af dem
kender til.
Frisk luft og anderledes måde at være sammen på
Det positive som skal fremhæves ved natur turene er at der er mere ro og man kan bedre sidde og
hygge med familierne så det giver et bedre sammenhold da man ikke blive opdelt som det sker ved
en tur til zoologisk have
JA DET GØR JEG ,det er dejligt da familier kommer tættere sammen !!!og vi laver jo også mere
sammen mad og taler meget sammen ,men det er bare så vigtigt at folk ikke fryser SÅ KMMER DE
IKKE OG DET ER FORÆLDRE SOM IKKKE GIDER ha ha !!
Udfordringer -sundt at afprøve sig selv
NEJ
Der er meget åben plads og mulighed for at være barn og nyde stilheden væk fra byen og materielle
ting. De der har deltaget i fx bondegårds turen på Djursland var parat til at flytte derud. Der er plads
til de vilde drenge med store armbevægelser.
Ja. I høj grad. Der er en anden form for læring og oplevelse. Det giver et andet samvær i naturen,
end indenfor. Man lærer også hinanden at kende på en anden måde. Så er man godt træt, når man
kommer hjem - pga. den dejlige friske luft!
Vi skal lave det meste selv. Man er "tvunget" til at være sammen. Ingen steder de kan "forsvinde"
hen
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Helt afgjort, børnene kan frit fordybe sig, bruge kroppen fysisk og lege med hinanden.Forældrene
får måske et frirum, eller deltager aktivt sammen med børnene.
Det er en anden måde at være sammen på, som giver gode oplevelser, og sammenhold i klubben.
Socialt samvær og kreativitet
Børn og voksne kommer mere i kontakt med hinanden på tværs af familierne.
Alle kommer ud i den friske luft og møder hinanden i nye rammer
frisk luft og gode oplevelser
Børnene får brugt god energi og lærer at bruge og værdsætte naturen
Fællesskab!
Turene giver et tæt forhold mellem de frivillige og familierne, og børn og familier lærer hinanden at
kende og får derved et nætværk
Jeg har ikke deltaget på naturture
ved ikke. har ikke været med på sådan en tur endnu, desværre.
At naturen er en gratis oplevelse, som familierne har råd til også selv, de skal bare vide noget om
mulighederne
det er positivt at vise forældre, at noget så simplet som en tur i skoven kan give rigtig meget. Alt
behøver ikke at koste.
Har du deltaget i kursusaktiviteter?

Hvis ja. Hvilke kurser har du deltaget i? fx naturaktiviteter, 24 timer i det grønne, Erfa- møde,
introkurser, regionsmøder, legekurser, konflikthåndtering)
24 timer i det grønne
Regionsmøder
8 timer i det grønne, erfa-møder, regionsmøder, legekurser.
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24 timer i det grønne
24 timer i det grønne
Erfa-kurser , regionsmøder, introkursus... Skal på Naturkursus og 1. hjælpskursus
erfa, intro, regionsmøder
indtil videre kun i introkursus og landsmøde
( skal deltage på næste kursus her i april
24 timer i det grønne og regionsmøde
Erfa, regionsmøder, into, førstehjælp, fundraising, socialeaktivteter, mad i naturen mm
ERFA-møde, regionsmøde, landsmøde
24 timer i det grønne
Fundraising Regionsmøder ERFA møde i Randers
24 timer i det grønne, regionsmøder, livredderkursus.
Ingen endnu !!men håber at komme det da THOR HAR MEGET AT LAVE SÅ HAN KOMMER
IKKE NÅR HN HAR LOVET DET !!!altså på vores ture !!øv øv
Regionsmøder, Årsmøde
Erfa, regionsmøde, legekursus. Og er socialpædagog med erfaring og viden fra andre
sammenhænge.
Erfa, intro, regionsmøde...
regionsmøde og introkurser
regiomsmød og uddanelsesdag
indtil videre kun regionsmøder og landsmøde
2 regionsmøder
Møde om frivillighed
Flytninge- og tortur ramte familier
et regionsmøde
Er der kurser du vil fremhæve noget fra?
nej
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Alle har været gode.
gode lærerige aktiviteter det var koldt
Alt er godt :o)
nej
Begge kurser har været super gode og veltilrettelagt. Mange brugbare ideer og metoder til vores
lokalforening.
Landsmøde - oplæg vedr. frivilliges roller i samarbejdet var godt, brugbart
Fantastisk kursus hvor jeg fik en del redskaber til, hvordan vi kan blive bedre til at inddrage
børnene i de forskellige aktiviteter.
24 timer i grønne: samtaler omkring hvad i det at være i naturen der har betydning for børn og
voksne ift planlægning af arrangementer.
Det har ikke været mulig for mig at kunne deltage i de kursussene, jeg har fået tilbudt.
Når der deltager en naturvejleder
...
synes godt om kursusdagen i Fredericia sidste år
Jeg synnes det jeg har været til har været godt, dejligt og bekræftende at møde så mange der brander
for Red Barnets værdier.
landsmødets oplæg om personlighedstype.
jja
Mangler du nogle kursustilbud fra Red Barnet?Hvilke?
nej
Nej
nej
Der har været tilbudt flere gode kurser, men min kalender har bare ikke kunnet få tider og dage til at
passe. Det kommer
Jeg vil gerne på det næste naturkursus.
Nej. Nini har været på til et bestyrrelsesmøde, det var rigtigt godt. Det kunne være godt at have
igen. Måske hver andet år
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nej, det er der ser fint ud
Måske noget med relationer mellem frivillige og familierne.
Nej der er gode tilbud, men har desværre ikke haft tid til at deltage eller glemt at undersøge hvilke
der er
JEG DET GØR VI DA :NATUR KURSER !!!
Mere natur kurser
Næh, ikke umiddelbart.
Jeg synes der sker meget og glæder mig til uddannelsesdagen i Viborg og til førstehjælpskursus
Nej jeg synes det er rigtigt flot udbud der er.
Nej, men der er længe i mellem hvis man ikke kan deltage på den givne dato.
nej
kost sammen sætning, hvordan det er at være til stede med andre mennesker som af en eller anden
grund har det svært. Hvis man ikke kender til det i forvejen, kan det blive hårdt og rigtig svært
Hvordan man tolker og hjælper de forskellige familietyper der er med på turen
Hvordan gør vi det attraktivt for frivillige͵ så vi ikke oplever en stor udskiftning fra den front
Gerne et kursus i aktiviteter i naturen
Det kunne være rart med f.eks. e-learning kurser, som man kunne tage efter behov eller når man
starter.
Jeg vil gerne på ALLE de oven nævnte kurser!! :)
skal på uddannelsesdag den 13 april - ser frem hertil
Er der noget Red Barnet kan gøre for at gøre det bedre at være frivillig i fremtiden Red Barnet?
Nej
Mere opfølgning og tilstedeværelse af erfaren person ved opstart af klub, der er mange sten på vejen
og hvis der ikke hurtig samles op, kan de frivillige miste interessen, inden de rigtig er kommet i
gang og herved bliver der unødig stor udskiftning som kan bevirke at der startes en dårlig spiral.
Intranet Erfaringsopsamling Vidensdeling Færre mails
Det kan være lidt svært med alle de kurser, hvis man ikke har tid. Det er vigtigt at vide, at det er ok
at være frivillige UDEN at tage på kurser.
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Nej
At kursustilbuddene sommetider kommer lidt tætter på vores del af landet, så det ikke er hver gang
at vi skal ud at køre langt for at deltage i et kursus
Blot have fokus på, at der er en god frivilligkonsulent. Og jeg glæder mig til udviklingen i en
netværksportal / hjemmesiden
ved ikke
Ikke umiddelbart. Vi har fået god respons fra Red Barnet omkring vores lokale klub.
Jeg synes vi får rigtig god støtte og al den vejledning vi beder om, og det giver en utrolig tryghed at
de altid er til at få fat i.
Nej. De frivillige har et personligt anvar og arrangement for at det kommer til at fungere, og vil man
som frivillig inspireres er der gode muligheder.
Jeg synes faktisk det virker som om der bliver gjort rigtig meget og jeg vil gerne i fremtiden deltage
i diverse kurser
Der skal være mulighed for kursus mere en en dag
Det gode Red Barnet er at de altid hjælper os frivillige og lytter til os. Man kan altså alt fortælle,
hvad der kan gøres bedre, hvis man har behov for noget
Støtte mere op om formidling af budskaber lokalt - i form af materialer, tøj/bagdets/plakater osv.
Selv om vi som lokalforening er en del af en større forening, kan vi føle os lidt for meget overladt
til os selv. Synes også det ville være en god form for anerkendelse, hvis man ikke selv, eller som
lokalforening, skulle have udgifter til at deltage i kurser og møder, herunder transport og
overnatning.
Jeg synes jo at det er super dejligt at være her :-) En idé til at vi får nye frivillige "lagt på rette
hylde" var, at vi kunne lave en Ressourceprofil på alle frivillige.. Noget med hvilke forventninger
man har, hvor meget tid, man ønsker at bruge, hvilke interesser man har osv osv.
En lille velkomstpakke: Red Barnet ID kort til når vi skal identificere os selv, en t-shirt men helst en
hættetrøje. Man føler lidt at man betaler et mindre beløb for at være frivillig.
Placere arrangementer flere forskellige steder i landet.
Nej jeg synes det bliver gjort rigtig godt, og synes også de frivillige i min klub har det godt sammen
både når vi planlægger og er på ture
NEJ I GØR ET KÆMPE ARB OG VI GØR ALLE DET VI KAN !!!MEN FLERE KURSER
VILLE GÆRE DET HELE MEGET BEDRE :
Det er vigtigt at blive set -at få anerkendelse for det arbejde, jeg lægger i klubben.
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Ja fortsætte med det der allerede sker
Måske. Jeg kan ikke lige komme i tanker om noget! :)
ikke umiddelbart
Nej ikke andet end at blive ved med at gøre som de gør.
not really
JA når der er kommet nye ansigter i gruppen- fortæl os om det at være frivillig i Red barnet istedet
for at tage tingene som en naturlig ting, så som at vi bare ved det hele. Simpelhen forretnings
gangen.
Jeg synes det handler meget op personlig indstilling og engagement.
Overveje at give lidt tilbage til de frivillige som bruger utrolig mange ressourcer
Bedre kontakt så man føler man er en del af noget større
Bedre stukturering af klubben og mere faste rammer. Arbejde på tværs af andre klubber, så man kan
lære noget af hinanden. Når man starter burde man få en "startpakke" med informationsmateriale,
vision og mission.
Arrangere en 'ryste-sammen-tur/fest' - Så vi, frivillige kan opbygge et godt netværk og hjælpe
hinanden. Kursus er arrangeret og kommer i næste weekend, det bliver super spændende!
Indtil videre har jeg ikke støt på noget
Har endnu ikke den store erfaring, men der skal flere til at trække læsset således at det hele ikke
vælter

