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Årsberetning Home-Start Familiekontakt Vejle 2020 

 

Fakta 

Home-Start Vejle er en frivillig organisation, der støtter pressede småbørnsfamilier med mindst et 

barn under skolealderen, og vi dækker hele Vejle Kommune. 

Vi er en del af Home-Start Worldwide og hører under Home-Start Danmark. På landsplan har vi 11 

afdelinger, og i skrivende stund er der 2 nye afdelinger på vej. Så det er en god og positiv udvikling 

for Home-Start. Vores afdeling i Vejle dækker over ca. 116.000 indbyggere og et areal på 1048 

km2.  

I afdelingen er der to faglige koordinatorer ansat på henholdsvis 20 og 26,5 ugl. timer, og det er 

dem, der varetager den daglige ledelse af afdelingen. 12,5 af timerne kommer i år fra PUF- midler 

fra Socialstyrelsen og er timer, der udløber juni 2021.  

Derudover består afdelingen af en frivillig bestyrelse, der har det overordnede ledelsesansvar for 

afdelingen: 

Formand: Lise Holmen 

Kasserer: Grete Kok 

Børnesikkerhedsansvarlig: Birgit Storgaard 

It-ansvarlig: Søren Neckelmann 

Vi har kontor i Havnegade 28 i Jeppe Jensen Gården, som er en del af Slagteriets Udviklingspark – 

og det giver os rigtig gode betingelser for at låne mødelokaler til forskellige møder, kurser og 

frivilligcafeer.  

 

 

Status pr. 01.01.2021 

• Familier der i alt har modtaget støtte i 2020: 38 

• Børn, der har modtaget støtte i 2020: 92  

• Familier på ventelisten: 11 

• Frivillige (aktive): 23 
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Økonomi 

Vores økonomi er funderet i en partnerskabsaftale med Vejle Kommune, som udløber med 2021,  

og som derfor skal genforhandles i 2021 i forhold til et fortsat fremtidigt samarbejde. Samarbejdet 

med Vejle Kommune er vi meget taknemlige for, og det er selve fundamentet for vores eksistens 

her i Vejle. For andet år i træk har vi fået tildelt PUF midler fra Socialstyrelsen til et projekt, der har 

fokus på at øge antallet af familievenner– og i år fik vi 160.000 kr. Det har muliggjort, at vi har 

kunnet beholde den koordinator, der blev ansat i august 2019 og dermed fortsætte det arbejde, 

der var blevet igangsat.  

 

Ansatte 

Vi er 2 faglige koordinatorer ansat. Rikke Skov Jørgensen er ansat på 20 timer om ugen, og Anne 

Møller-Johansen er på 26,5 timer om ugen betalt af Vejle kommune og socialstyrelsen i forening. 

Det er et godt ståsted for afdelingen, fordi det giver rigtig god mulighed i det daglige arbejde for 

faglig sparring, ide- udveksling, og det skaber også en større arbejdsglæde at have en kollega. Vi 

kan simpelthen mere, når vi er to. 

 

 

Status over året 

2020 har været et meget specielt år - ikke blot for os i Home-Start Vejle, men for hele verden. Da 

vi begyndte på året, lagde vi en langtidsplan for 2020, hvor der var så mange gode initiativer, 

aftaler og intentioner i vores program for Home-Start Vejle.  

Men Corona virussen blev, og er fortsat, en faktor, som alle nu pludselig må forholde sig til. 

Nedlukningen af landet i marts måned betød naturligvis også en nedlukning af det frivillige arbejde 

- og dermed mulighederne for at Home-Start kunne være ude i familierne. Støtten måtte nu 

pludselig gives på afstand.  

Da vi atter måtte åbne op for besøgene i familierne, var det udendørs i første omgang, og der 

måtte nu pludselig retningslinjer til for vores arbejde. De omhandler både generel færden, besøg i 

hjemmene og frivilligkurser, og de er løbende blevet justeret i takt med myndighedernes 

udmeldinger.  

Der er ingen tvivl om, at det har stor indflydelse på vores arbejde, at Corona virussen er her. 

Besøg, kurser og arrangementer har løbende måttet aflyses, og udskydes – og nogle ting kan bare 

ganske simpelthen ikke lade sig gøre, sådan som retningslinjerne er lige nu. Men i Home-Start 

fastholder vi altid håbet, og vi er der stadig for vores familier, og har været det hele vejen 

igennem, om end det under nedlukningen var på afstand. Lige nu er vi meget glade for, at vi 

fortsat kan besøge familierne, støtte dem, og give dem energi, så der igen er tid, overskud og 

opmærksomhed til børnene.  
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Familier 

Vi har heldigvis fået mange nye henvendelser, som vi har fulgt op på, og vi har glædet os over alle 

besøgene ude hos familierne.  

Når en familie tager kontakt til os, har det nogle gange haft et langt tilløb. At række ud efter støtte 

og hjælp hos andre kan kræve mod og overvindelse, og det er vi meget bevidste om. Vi sætter en 

ære i at møde familierne med respekt og tid til at lytte. Tid til at lytte til det, der fylder for dem. 

Vores familier står i forskellige situationer, men vores støtte og indsats er den samme. Uge efter 

uge i mindst et halvt år kommer den frivillige familieven hos familien og hjælper med det, de har 

brug for. I marts blev foreningslivet lukket ned, men heldigvis kunne familien og den frivillige igen 

være sammen fra midt i maj – i starten udendørs. 

 

Frivillige 

I det kommende år, 2021, har Home-Start Vejle eksisteret i 4 år, og enkelte af vores frivillige har 

været med i alle årene. Nye er kommet til, og andre har vi igennem årene måttet sige pænt farvel 

til. Vi er så taknemlige for alle vores frivillige familievenner, da de er selve fundamentet i at støtte 

familierne. Deres tid, nærvær og villighed til at komme hos familierne uge efter uge, sætter vi stor 

pris på, og de frivilliges trivsel har stor prioritet for os. Derfor er det altid et opmærksomhedspunkt 

for os, at have fokus på de frivilliges motivation til at komme hos familierne – men også i forhold 

til at være en del af fællesskabet i Home-Start med de øvrige frivillige familievenner.  

Vi har fået 16 nye frivillige familievenner i år, hvilket må siges at være tilfredsstillende, når vi tager 

året i betragtning. Vi har naturligvis kunnet mærke på nogle frivillige, at de ikke har været trygge 

ved situationen og derfor er passive i øjeblikket. Med den nye situation, har det været ekstra 

vigtigt med mere regelmæssige snakke over telefonen. 

Vi har valgt, at vores cafe-arrangementer for de frivillige i øjeblikket foregår udendørs med god 

opbakning.  

Der er ingen tvivl om, at dette år har været meget anderledes end tidligere år i forhold til tilgangen 

af nye frivillige. Der er stille set i forhold til den vanlige nysgerrighed, interesse og naturlige tilgang 

til afdelingen, og vores muligheder for rent fysisk at komme ud og rekruttere nye frivillige har 

været begrænset. Vi har koncentreret energien på de sociale medier, da det er vores erfaring, at 

det er her, vi får kontakt til flest personer. 

Vi har blandt andet sendt ansøgning til Kagens Dag og deltog i planlægningsmøde af 

Fællesskabsstafetten for på den måde at komme i kontakt med mulige frivillige.   

Vi ville også gerne have skabt synlighed omkring Home-Start på Frivillig-fredag. 
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Samarbejdspartnere 

Foreningernes hus fortæller både potentielle familier og frivillige om Home-Start Vejle, og det er 

et rigtigt godt samarbejde. Vi kan ligeledes henvise til andre organisationer eller fællesskaber når 

vi oplever, at Home-Start’s tilbud måske ikke er det, familien har brug for – eller hvis familien vil 

have gavn af yderligere støtte.  

Inden 2019 gik på hæld, havde vi et møde med BID Danmark, som arbejder med byudvikling 

gennem samarbejde og dialog på tværs af parterne - hvor alle byder ind med deres ressourcer. Vi 

blev b.la. inviteret med til deres lokale BID møder rundt i nærområderne i Vejle Kommune, hvor vi 

kunne komme og fortælle om Home-Start til alle deltagerne. Det er et samarbejde vi sætter stor 

pris på, og som vi fortsat er optimistiske omkring.   

I foråret kontaktede vi ”Børnenes Verden”, der sælger brugt børnetøj og udstyr. Her har vi fået et 

rigtig fint samarbejde op at stå, og Home-Starts kort ligger synligt fremme til kunderne. 

 

Bestyrelsens arbejde 

Home-Start har en velfungerende lokalafdeling i Vejle, hvor samarbejdet mellem bestyrelse og 

koordinatorer er i højsædet. Vores formand sidder desuden i Home-Starts landsbestyrelse. 

 

Opfølgning på handleplan 2020 

1. Fortsat fokus på vores anvendelse af ressourcer.  

Ingen tvivl om, at det vil være gunstigt for afdelingen med en permanent og langtidsholdbar 

løsning omkring økonomien, så vi kan blive ved med at opretholde aktivitetsniveauet i afdelingen. 

Der er mange gode ideer og nye perspektiver i tankerne, som vi må være mere tålmodige omkring 

end vanligt - set i lyset af det meget anderledes år, vi har været igennem. Opgaven omkring de 

frivillige og familierne fylder altid helt naturligt meget i vores arbejde, det gør det heldigvis stadig. 

Vores støtte er den samme. Men vi har måttet følge med udviklingen, og særligt i forhold til 

synlighed og rekruttering må vi fortsat finde nye veje.  

Som situationen er i skrivende stund, er vi meget bevidste om, at 2021 skal gå med at sætte 

kræfterne ind på rekruttering og synlighed på nye og andre måder. En del af dette arbejde 

kommer til at være på de sociale medier, det kunne fx være i form af online infomøder, søgning af 

fonde til professionelle videoer til brug i pr-arbejde.  

 

2. Vi ønsker et samarbejde med erhvervslivet.  

I år har vi haft løbende kontakt med i BID Danmark ift. at komme med på møder ude i 

nærområderne.  
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Vi har fået skabt et rigtig fint samarbejde med Børnenes Verden, hvor lokale har små pop-up 

stande, hvor der kan sælges brugt børnetøj og tilbehør. Her ligger vores Home-Start postkort, og vi 

har deltaget med en stand og fortalt om, hvad Home-Start er, samt lavet gensidig deling på de 

sociale medier.  

Vi har deltaget i Vejle Kommunes Nytårskur i Vingsted, en festlig dag, hvor vi fik nye kontakter.  

 

3. Vi har skabt et netværk af kontaktpersoner, hvor alle geografiske dele af Vejle kommune er 

repræsenteret.  

Vi har udarbejdet en beskrivelse af arbejdet som kontaktperson i Home-Start, og vi vil på den 

måde bedre kunne synliggøre for eventuelt interesserede, hvad det indebærer at være 

kontaktperson for os, og hvordan de kan være med til at udbrede Home-Start. Vi har i øjeblikket 5 

kontaktpersoner spredt over Vejle kommune. 

 

4. Opkvalificering og pleje af de frivillige familievenner. 

Alle kommende frivillige skal igennem et 20 timers forberedelseskursus. Yderligere arbejder vi 

med opkvalificering, motivation og frivillig pleje på vores frivilligcafeer, samt jævnlige samtaler – 

ofte over telefonen.  

I forbindelse med donation fik vi mulighed for at fejre vores familievenner ved en hyggelig frokost, 

der blandt mundede ud i ”Home-Start Walkers Vejle” vandreklubben. Her mødes de frivillige, der 

har tid og lyst, og går lange ture med hinanden. Klubben kører som et parallelt initiativ mellem de 

frivillige, og fælles for dem er, at de er frivillige i Home-Start Vejle.  

Vi har i år haft rigtig mange telefonsamtaler med de frivillige for at pleje og drage omsorg for dem, 

og vi har haft brug for at have en tæt føling med dem omkring hele Corona situationen generelt.  

Blandt andet har de frivillige haft mulighed for at få mundbind og håndsprit gennem Home-Start. 

 

5. Lave årligt arrangement for familierne. 

Vores familiegrupper, som skulle være et ekstra tilbud om øget netværk blandt de interesserede 

familier, måtte vi desværre sætte på stand by. I stedet tog vi initiativ til en fælles familiedag i 

september på Naturlegepladsen i Søndermarks skoven, med kage og kaffe.  Vi fortsætter 

fremadrettet i det nye år med at tilbyde familierne mulighed for fælles arrangementer, hvor de 

kan netværke med hinanden.  

Vi har erfaret, at det har været vigtigt for familierne, at vi har kræset for dem gennem tæt kontakt, 

malebøger, blomster mm. Det var hårdt for både familien og familievennen, da de ikke måtte 

være sammen fysisk. Derfor glædede det os at høre om frivillige, der face-timede med deres 

familie eller på anden måde havde kontakt med familien uden, at kontakten var fysisk.  
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6. Vedligeholde samarbejdet med Vejle kommune. 

Vi sætter stor pris på samarbejdet med de forskellige faggrupper fra Vejle Kommune, som vi 

løbende har dialog med, og som er gode til at fortælle familier om os. Det er vigtigt, at vi når bredt 

ud med kendskabet til Home-Start. Vi har rigtig god kontakt med både medarbejdere i 

sundhedsplejen, hos TCBU, socialfaglige medarbejdere, i integrationsafd., samt i daginstitutioner 

mm.  

I efteråret har vi haft et møde med Michael Højer og Ulla Hartvig fra TCBU Vejle, og det er planen, 

at vi skal deltage på et fælles personale møde i nær fremtid, hvor vi kan fortæller om Home-Start. 

Vi har været i kontakt med Dagtilbudschef Rune Asmund Sørensen med henblik på at nå bredt ud 

til fagpersonerne i daginstitutionerne. Vi har efterfølgende sendt ham en beskrivelse af vores 

arbejde, og hvad Home-Start er. Dette er kommet med i det nyhedsbrev, der sendes rundt til alle 

dagtilbudsledere i kommunen.  

Vi har igen i år haft et positivt dialog- møde med vores kontaktpersoner i Vejle Kommune – Jette 

Lützen og Krestine Krogh Thomsen, og vi har stor glæde af, at Jette Lützen er et fast punkt på 

vores forberedelseskurser, hvor hun fortæller om Vejle kommunes tilbud til småbørnsfamilier.  

Derudover har vi haft et godt og konstruktivt møde med Formand for Børne- og Familieudvalget i 

Vejle, Torben Elsig Pedersen, og vi sætter stor pris på den gode dialog, vil altid oplever at have 

med Vejle Kommune.  

Årsberetningen er godkendt på bestyrelsesmøde d. 27/11 2020 
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Jeanette og Emils fortælling: 

 

Familien består af mor og far og 2 små tvillingedrenge på under 1 år, hvor mor går hjemme på 

barsel. De henvender sig til Home-Start med ønsket om at få en familieven, der kan være med til 

at skabe lidt luft og overskud i hverdagen.  

Jeg møder familien første gang i deres hjem, og der var tydeligt for mig, at der var nok at se til med 

2 så små drenge. At være forældre til tvillinger er rigtig hårdt – og der er mange praktisk ting, at 

tage sig af. De to drenge i familien havde jo brug for deres mor på samme tid i dagtimerne, hvor 

hun var alene med dem, imens far var på arbejde. Familien efterspurgte derfor hjælp til drengene, 

så mor også kunne nå andre gøremål – men også til at være 2 sæt ekstra hænder, så mor ikke hele 

tiden skulle dele opmærksomheden.  

Familievennen kom i familien 2 timer hver uge på en ugedag, hvor far arbejdede længe, og mor 

derfor havde rigtig mange timer alene med drengene. Sammen med familievennen fandt hun 

hurtig en god rytme med opgaverne og samværet. Pusterummet gjorde, at hun kunne finde mere 

nærvær og ro i de praktiske opgaver således, at hun ikke hele tiden skulle holde øje med 

drengene, imens hun var i gang. Det tog familievennen sig af. Mor kunne koncentrere sig om at 

forberede aftensmaden, gøre rent eller hun kunne lufte hunden alene, uden at hun behøvede at 

have drengene med - og på den måde kunne hun lade sig selv lidt op igen. Men det gav også 

mulighed for, at mor havde nogle ekstra hænder, når drengene f.eks. spise eller puttes, så der var 

mere ro på i situationen.  

Denne fortælling er et eksempel på, hvordan 2 timer om ugen kan give rigtig meget til en familie, 

hvor der er nok at se til med små tvillinger. Og hvor varme hænder fra en frivillig kan gøre en 

forskel.  

 

Tusinde tak til Jeanette og Emil for at give tilladelse dele Jeres historie om Home-Start. 
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Handleplan for 2021 i Home-Start Vejle    

1. Optimering af kerneydelsen i forlængelse af Corona-restriktioner. 

• Vi vil intensivere arbejdet med at finde nye frivillige familievenner blandt andet ved at 

udvide rekrutteringsmulighederne. 

• Vi vil arbejde på at fastholde de familievenner, der allerede er i organisationen. 

• Vi vil sikre opkvalificering af de frivillige familievenner - gennem blandt andet frivilligcafe 

og foredragsaftner.  

• Vi vil søge fondsmidler til aktiviteter med de frivillige.  

• Vi vil udvikle alternative mødeformer med de ”gamle” frivillige men også nye frivillige – 

eks. virtuelle møder, hvis det fortsat er nødvendigt. Vi ved allerede nu, at det ikke vil lykkes 

i forhold til alle frivillige.  

• Vi vil starte virtuelt forberedelseskursus op med et formøde for de nye frivillige, hvor de 

kan blive ekstra godt introduceret for Home-Start og det frivillige arbejde heri – og hvor de 

kan møde hinanden og os koordinatorer. 

 

• Vi vil have øget fokus på at nå ud til en bred skare af pressede småbørnsfamilier, dvs. 

udover de familier, der kommer via vores kommunale samarbejdspartnere. Dette gøres 

især via de sociale medier.  

• Vi vil tilbyde at holde et virtuelt møde med de nye familier, så de føler sig mødt hurtigt. Når 

det så igen bliver muligt vil vi besøge familien i hjemmet som vanligt.  

• Vi vil søge PUF midler til et projekt, der udover optimering af antal match også har fokus på 

afhjælpning af ensomhed i familier, hvor det er gældende.  

 

2. Bevare og udvikle samarbejdet med eksterne parter 

• Vi ønsker et fortsat tæt samarbejde med Vejle kommune – politikere, sundhedsplejen, 

børne- og familieafdelingen mm. Vi vil løbende signalere synlighed og udvikling i arbejdet 

med Home-Start, Vejle – gennem dialogmøder og oplæg på TCBU og i daginstitutioner mm. 

når det bliver muligt.  

• Vi vil fortsat arbejde med at udvide gruppen af kontaktpersoner og med at klæde de 

eksisterende godt på til at sprede opmærksomhed ude i nærområderne omkring Home-

Start.  

• Vi vil fortsat arbejde på et godt samarbejde med Børnenes Verden, Grønlandske børn og 

Ældresagen. Derudover at skabe nye samarbejder med andre foreninger i Vejle.  

• Vi vil arbejde på at få et samarbejde med 1-2 lokale købmænd ift. at kunne afhente mad-

gavekort til økonomisk trængte familier ved vurdering efter behov. 

Besluttet på bestyrelsesmøde 12.02.21 


