
VELKOMMEN SOM FRIVILLIG
I PLADS TIL ALLE

Som frivillig er du med til at inkludere udsatte børn 
i fritidslivets vigtige børnefællesskaber 
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Hvad er Plads til Alle?
Indsatsen Plads til Alle vil skabe bedre vilkår for udsatte børn 
og fremme deres mulighed for og adgang til et sundt og aktivt 
fritidsliv. Indsatsens primære målgruppe er børn i alderen 5-12 år, 
hvis forældre ikke har mulighed for at understøtte deres børns 
deltagelse i fritidslivet. Tilbuddet er altså målrettet børn, der har 
brug for hjælp til at blive inkluderet i fritidslivet. 

Indsatsen er et samarbejde mellem den enkelte kommune, fagfolk 
i kommunen og Red Barnets lokalforeninger, som tilpasses det 
enkelte tilbud/’den konkrete indsats’, så det passer til både 
kommunen, til børnene og til de frivillige, som er drivkraften i 
projektet. Indsatsen omhandler i mange kommuner også et tæt 
samarbejde med DBU, som opkvalificerer fodboldklubber til at 
tage særlig godt imod børn, der ellers er afskåret fra 
foreningslivet.

Som frivillig i Plads til Alle giver du et barn støtte, 
motivation og opmuntring til at deltage i fritidsaktiviteter og 
hjælper barnet med at finde en plads i et nyt fællesskab. 



Som frivillig forventer vi, at du... 
• Kan arbejde ca. 3 timer om ugen
• Udfylder en børneattest
• Er bekendt med Red Barnets samværspolitik og  

børnebeskyttelsespolitik
• Husker på, at du har tavshedspligt
• Er engageret og stabil i arbejdet med børn og har lyst til at 

støtte og motivere et barn til at deltage i fritidsaktiviteter
• Har kontakt med barnets familie og fortæller om, hvordan 

barnet trives i aktiviteten
• Har kontakt med aktivitetens leder/træner og får kendskab til, 

hvordan barnet trives
• Bruger projektlederen som sparringspartner, hvis du er i tvivl 

om noget
• ALTID husker på, at det kun er tilladt at være alene med et 

barn i aktiviteter, der knytter sig til barnets fritidsliv. 

Som frivillig får du...
• Møder med ligesindede frivillige hver 3. måned med henblik på 

sparring og drøftelse af udvikling af faglige kompetencer
• Adgang til supervision, hvis du kommer ud for en særlig  

vanskelig situation som frivillig
• Løbende kurser og deltagelse i Red Barnets uddannelsesdage



Kontaktoplysninger
Frivilligkonsulent Hovedstaden og Bornholm
Lisette Willeforte Rasmussen · lw@redbarnet.dk

Frivilligkonsulent Sjælland
Anne-Sofie Sevel · asse@redbarnet.dk

Frivilligkonsulent Nordjylland
Nini Jolander · nj@redbarnet.dk

Frivilligkonsulent Midtjylland
Pernille Lyngsø · pl@redbarnet.dk

Frivilligkonsulent Sønderjylland og Fyn
Jan Due-Christensen · jdc@redbarnet.dk

Red Barnets sekretariat
Redbarnet@redbarnet.dk · 3536 5555 

Red Barnets underretningsteam
Som frivillig i Red Barnets sociale aktiviteter kan du i yderst 
sjældne tilfælde opleve nogle særlig alvorlige situationer eller på 
anden måde bemærke tegn på svigt, mistrivsel, overgreb eller 
lignede hos de børn, du kommer i kontakt med. Opstår der 
bekymring for et barn, sidder Red Barnets underretningsteam 
klar til at hjælpe. Underretningsteamet består af ansatte i Red 
Barnets sekretariat, som i kraft af deres faglige baggrund og 
erfaring med udsatte børn er klædt på til at vurdere de enkelte 
sager og understøtte en eventuel underretningsproces. 

Underretningsteamet kan kontaktes på mail: 
underretningsteamet@redbarnet.dk


