
Frivillig 
i  

Børnegruppen 

Forventninger til frivillige i 
Børnegruppen
Det forventes:

•	 at du er over 18 år

•	 at du kan dansk i skrift og tale

•	  at du har et personligt overskud og er afklaret med 
dit bagland

•	  at du er tolerant, fordomsfri, kan samarbejde og er 
reflekterende

•	  at du værdsætter mennesker uanset deres kultur og 
forskellighed

•	  at du minimum har to “vagter” i måneden à ca. to 
timers varighed. Vagterne er på hverdage, aftener, 
weekender og i ferier, du skal kunne tage alle slags 
vagter

•	 at du kan fremvise en ren straffe- og børneattest

•	  at du deltager i introduktionsprogrammet, herunder 
forskellige kurser, der gør dig i stand til at varetage 
arbejdet med børn på kriscenter.

Sønderborg Kvinde- & Krisecenter
Centret er en selvejende forening.

Foreningen er medlem af LOKK – Landsorganisationen 
af kvindekrisecentre.  
www.lokk.dk

Foreningen har til formål at virke for kvinder og børn, 
der har oplevet vold i nære relationer:

•	  at tilbyde voldsramte kvinder i krise og deres 
medfølgende børn akut krisehjælp og midlertidigt 
husly døgnet rundt

•	  at den voldsramte kvinde i akut krise støttes gennem 
hjælp til selvhjælp

•	  at arbejde på såvel et individuelt som et 
samfundsmæssigt plan for derigennem, at gøre 
voldsramte kvinder i krise opmærksomme på 
rettigheder, muligheder og forpligtigelser

•	  at sprede viden og erfaring for at samfunds-
forholdene ændres til fordel for voldsramte kvinder i 
krise og deres børn

•	  at give voldsramte kvinder i krise og deres børn 
mulighed for kulturelle, sociale og kreative 
udfoldelser.

Sønderborg Kvinde- & Krisecenter

Sønderborg Kvinde- & Krisecenter
Agervang 5, 6400 Sønderborg

Tlf.: 74 42 05 28
Mail: kkc@kvindekrisecenter.dk

www.kvindekrisecenter.dk

Se centrets hjemmeside for næste introduktionsaften



Målgruppen
Børnegruppens målgruppe er børn, primært i 
alderen 3-12 år, under og umiddelbart efter ophold 
på Sønderborg Kvinde- & Krisecenter (KKC). Børnene 
kommer fra familier, hvor mødrene har været udsat 
for vold eller trusler om vold i nære relationer – fysisk, 
psykisk, seksuel eller økonomisk. 

Hvad tilbyder Børnegruppen?
Børnegruppens arbejde foregår med udgangspunkt i:

1.   at give børnene mulighed for kulturelle, sociale og 
kreative udfoldelser

2.   at give børnene mulighed for at være børn og vide, at 
de kan stole på voksne og få gode oplevelser, mens 
de bor på krisecenter.

Vores formål er at give et tilbud om sunde, gode og 
sjove aktiviteter, leg, hygge og nærhed.

Hvor foregår aktiviteterne?
Børnegruppen kan tilbyde aktiviteter på centret eller 
ude i lokalområdet. Det er optimalt, hvis børn og mødre 
får ideer til gratis glæder og aktiviteter i Sønderborg.

Børnegruppen ses som et godt tilbud, som KKC gerne 
formidler til mødrene. Kun mødrene kan bestemme, 
om de kan eller vil tage mod tilbuddet på deres børns 
vegne.

”Det er glæden at se andres glæde, det er det der driver mig”. 
Citat fra frivillig

At være del af et fællesskab
I Børnegruppen arbejder vi for at gøre en forskel for 
børnene og deres mødre. Gennem nærvær, empati og 
troværdighed ønsker vi at skabe gode oplevelser og 
indtryk for disse børn og mødre.

Børnegruppen afholder møder, hvor vi drøfter vores 
oplevelser og vender forskellige situationer med 
hinanden. 

Mentorordning 
For at give nye medlemmer en tryghed i gruppen og i 
huset har vi en mentorordning. 

•	 Vi gennemgår huset med dig.

•	 Du får en kontaktbog over alle i gruppen. 

•	 De første to vagter vil der være en af ”de gamle” med. 

•	  Så vidt muligt deltager din mentor i kurser sammen 
med dig.

Hvor meget skal jeg engagere 
mig?
Det er klart, at vores målgruppe er sårbar, derfor 
tilstræber vi, at hvert medlem i Børnegruppen minimum 
har to ”vagter” i måneden à ca. to timers varighed, og 
meget gerne flere. 

Vi engagerer os i hverdage, aftener, weekender og ferier. 
I nogle perioder er der dog ikke børn i huset.

Tavshedspligt og straffeattest
Centerlederen og Børnegruppen godkender frivillige til 
gruppen “Leg med Børn”, og centerlederen administrerer 
underskrivelserne af af tavshedspligten. Du vil også blive 
bedt om at aflevere en straffeattest og en børneattest.

Vores frivillige er
 mænd og kvinder i alle aldre med forskellig baggrund 
og et stort engagement.

 Fælles for alle er ønsket om at støtte kvinder og børn, 
som har været udsat for vold i nære relationer.


