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Fakta omkring Home-Start Kolding 
 
HOME-START Familiekontakt er en frivillig 
organisation, der giver støtte til pressede 
småbørnsfamilier med mindst et barn under 
skolealderen. HOME-START Kolding er en del af 
landsorganisationen HOME-START 
Familiekontakt Danmark og en del af Home-
Start Worldwide.  
 
Støtten ydes af frivillige familievenner, der 
besøger familien 2 timer om ugen i minimum et 
halvt år. Familievennen tilbyder praktisk og 
venskabelig støtte for at forebygge 
sammenbrud, familiekriser og isolation 
samtidig øges familiens trivsel, selvtillid og 
uafhængighed.  
 
Afdelingen i Kolding dækker ca. 90.000 
indbyggere og et areal på ca. 604 km3.  
Afdelingen har eksisteret siden 1. juni 2014.  
Afdelingen i Kolding er ledet af en bestyrelse, 
som arbejder frivilligt. Bestyrelsen, hvis 
medlemmer er bosat i Kolding Kommune, er 
bredt geografisk og fagligt sammensat, hvilket 
vi anser for at være en stor styrke for den 
løbende sparring i forhold til koordinatorernes 
meget forskelligartede opgaver.  
  

Formand; Louise Mønsted   
Næstformand; Anders Petersen 
Børnesikkerhedsansvarlig; Berit Skovgård 
Kasserer; Peder Nygaard, Eltang 
Fondsansøgninger; Lene Lebeck 
Markedsføring; Dorthe Mathiesen 
 
Udtrådt af bestyrelsen i 2021; 
Anna Sofie Lading, Merethe Hjaltelin, Arne 
Jeppesen 
  
Home-Start Kolding har to koordinatorer ansat 
på henholdsvis 30 og 27 timer pr. uge, som 
tager sig af kontakten til familierne, de frivillige, 
fundraising, PR, forberedelseskurser samt den 
daglige ledelse.  
 
Koordinator; pædagog Jette Danielsen, Kolding  
Koordinator; underviser Gitte Uttrup, Vejle  
 
Afdelingen blev finansieret kommunalt af 
tilskud via §18-midler i 2020 med et beløb på 
873.000 kr. 
Dette beløb dækker primært driften. 
Derudover søgte vi og blev indstillede til flere 
forskellige fonde til projekter og 
arrangementer.  

 

Donationer 2021 
 

 
 

Middelfart Sparekasse:  10.000 kr. 
Technos, Vamdrup:  10.000 kr. 
kolding.net:    5.000 kr. 
Seest Bageri/Frivilligkage:    3.000 kr. 
Velliv: 25.000 kr. 
Legat:                         100.000 kr. 



 
 

4 
Home-Start Familiekontakt Kolding - Email: kolding@home-start.dk · www.home-start.dk  

 Lokalkoordinator Jette Danielsen tlf. 40266066 // Lokalkoordinator Gitte Uttrup tlf. 22554026 

 

 

 

 

 

Home-Start i tal 
 

Antallet af familier, der har fået støtte i 2021, har 

været mindre end det aftalte i 

Partnerskabsaftalen. Vi har haft et forår præget 

af Corona og nedlukning, hvor vi primært har 

lavet match med de familier, hvor netværket var 

nærmest ikkeeksisterende for såvel familien som 

den frivillige. 

Vi oplevede i foråret også en del forsigtighed hos 

de frivillige, som med god grund ventede på 

vaccinen, inden de syntes, at de kunne forsvare 

at besøge familierne. Familierne har gennem hele 

året henvendt sig i et stille og roligt flow – måske 

en anelse mere roligt end 2019, inden Corona 

holdt sit indtog. 

Familierne 
 
Kerneopgaven har gennem året været den, der 
har fyldt mest i det daglige virke. Der er løbende 
blevet besøgt nye familier og frivillige. Vi 
oplevede gennem flere perioder af året, at der 

var et mismatch mellem familier og frivillige, idet 
familierne havde andre ønsker end de frivillige, 
der var klar, kunne honorere. Familierne ville 
gerne have besøg om eftermiddagen og gerne 
hjælp til at hente børn den ene dag om ugen. 
Familievennerne havde bedst tid om 
formiddagen. Derudover var det et spørgsmål om 
geografi.  
 
I forhold til Corona nedlukningen af Danmark 

samt de eftervirkninger, der efterhånden er taget 

af, var vi løbende i kontakt med familierne – dem 

i match såvel som dem på ønskelisten. Vi har 

gennem hele året brugt noget mere tid og energi 

på enkelte familier på ønskelisten, som vi ikke 

umiddelbart kunne finde det bedste match til. De 

frivillige har været rigtig gode til at holde 

kontakten til deres Home-Start familie, så det var 

forholdsvist nemt at starte op igen efter 

nedlukningen. 

 

 

 
I 2021 har vi støttet 45 familier; svarende til 69 voksne og 87 børn  
Vores frivillige støtter familien med 2 timer ugentligt i gennemsnit 10 mdr.; cirka 3800 timer  
Vores frivillige har kørt omkring 25.000 km til og fra besøg hos familierne i løbet af 2021 
Familierne peges i vores retning af fx socialrådgivere, sundhedsplejen, Familiehuset, Jobcentret  
Vi (koordinatorerne) har et samarbejde med sundhedsplejen om efterfødselskursus  
Vi har et samarbejde med sundhedsplejen om Fars Legestue  
Vi bruger ofte sundhedsplejerskerne som undervisere på vores frivillighedscaféer  
Vi har deltaget i både lokale og landsdækkende netværksmøder og -kurser 

 

En mor skriver til den frivillige, som på en eller anden måde underkender sin egen indsats... 

Hvis ikke du har spillet en rolle i den positive udvikling, så fralæg du dig bare ethvert ansvar 😊😊😊 

Du har kæmpe betydning – citat mig     
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Tiden blev brugt i og omkring familierne såvel 

som de frivillige – så vi hele tiden har haft 

fingeren på pulsen i forhold til, hvad der skete 

derude. Vores frivillige har været gode til at bruge 

forskellige medier til at beskrive deres oplevelser 

i og omkring familierne. Der blev sendt små 

fortællinger, billeder, spørgsmål og overvejelser. 

Vi har været glade for og trygge ved den nære 

kontakt. 

Det er rigtig gavnligt at have en kollega, når man 

arbejder med familier, der ønsker og har brug for 

støtte.  

Vi, koordinatorerne, har brugt en del tid på at 
reflektere over de familier, vi møder. Vores 
oplevelse er, at familierne – på trods af de 
udfordringer de er blevet ramt af – har en del 
ressourcer til deres rådighed.  
Med afsæt i Home-Starts principper og praksis 
kommer vi i alle familier og giver den støtte, de 
ønsker.  
Det betyder, set fra vores stol, at vi støtter dem i 
at kunne selv. Med empowerment, 
netværksdannelse og anerkendelse kommer de 
forbløffende tit frem til løsninger, som på den 
korte bane inkluderer os, men på den lange bane 
inkluderer andre prioriteter, valg eller fravalg.  
 
Vi er stolte af vores familier og frivillige 
familievenner, som formår at holde fast i 
integriteten, selvværdet og gensidigheden. Det 
ligeværd, der kendetegner relationerne mellem 
voksne såvel som børn, giver handlekraft, energi 
og glæde.  
 
Når det er vigtigt for os at understrege 
ovenstående, så er det blandt andet fordi, vi som 
oftest er en medspiller i familien et halvt til et 
helt år. Efter hvilket familierne stadig står i deres 

eget liv – på mange måder med mere overskud, 
overblik og flere løsninger.  
 
Familierne opfatter som oftest sig selv som 
havende mistet pusten for en stund. I de 
situationer giver det halve til hele år rigtig god 
mening. Når familiens udfordringer er blivende – 
som fx en autismediagnose, PTSD eller ADHD – 
bliver vores støtte den luft, der gør, at familierne 
kan forholde sig til, skabe forståelse for og 
strukturere sig i forhold til de udfordringer, der 
følger med den blivende tilstand. Så selv om de 
blivende udfordringer i sagens natur ikke 
forsvinder, bliver de håndterbare på en eller 
anden måde.  
 

I 2021 er vi stødt på endnu en fælles udfordring 

for nogle af de familier, vi støtter. Vi får 

henvendelser fra en del alenemødre med 

donorbørn, der har ret svært ved at bede om 

støtten, da de – ifølge dem selv – selv har sat sig i 

situationen. De ønsker ofte en at tale med, en der 

ser og glædes over børnene og oplever en 

ensomhed, der kommer helt bag på dem. Selv om 

de ofte har et meget rigt arbejdsliv, som de trives 

med, tegner der sig et billede af, at livet med 

børn bidrager til en større omvæltning i 

hverdagen, end de umiddelbart havde forventet. 

 

En hilsen fra en frivillig <3 
Godmorgen Gitte 
Det går rigtig godt. Jeg var i legeparken med den lille pige og bagefter fik hun neglelak på, hvor jeg 

havde mundbind på – ligesom hos en rigtig neglesalon 😊 
Vi ser tallene i denne uge, men jeg håber på, at jeg kan komme op til dem i denne uge igen.  
De er så søde. 
Den lille har ringet på min fødselsdag. 
Kh 
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Gratis billetter 
Som noget ganske ekstraordinært var vores 

familier inviteret i Legoland i april måned inden 

den officielle åbning.  

 

Legoland forærer hvert år billetter til udvalgte 

organisationer, der arbejder med børn og 

familier, og i år var vi så heldige at blive valgt.  

 

Familier og de frivillige familievenner havde en 

helt igennem pragtfuld dag. For en del af børnene 

var det første gang, de besøgte Legoland, så det 

var med store øjne og store smil, de kom parken 

rundt. 

               

Frivilligugen og Æsken 
 

Vi fik mulighed for at kræse om vores familier og 

frivillige familier endnu en gang lørdag den 25. 

september. Her kunne vi afslutte frivilligugen 

med et brag af en fest.  

 

Nuværende og tidligere familier var inviteret 

sammen med samtlige frivillige familievenner til 

en eftermiddag i jazzmusikkens tegn.  

 

Æsken, som spiller jazz for børn, kom og 

underholdt med sang, musik og fortællinger til 

stor begejstring for store og små.  



 
 

7 
Home-Start Familiekontakt Kolding - Email: kolding@home-start.dk · www.home-start.dk  

 Lokalkoordinator Jette Danielsen tlf. 40266066 // Lokalkoordinator Gitte Uttrup tlf. 22554026 

 

 

 

 

Efter stor aktivitet på dansegulvet, var der 

frivilligkage – som Seest Bageri havde 

sponsoreret - til alle, snackposer til børnene, 

kaffe, te, juice og vand. Skønne, hyggelige timer i 

rigtig godt selskab. 

 

Vi havde også inviteret Socialudvalget. 

Formanden Hans Holmer kom og var med.  

 

 

 

 

To særlige fortællinger 

 

I en enkelt familie har det været vanskeligt at 

finde det helt rigtig match. Familien fik en frivillig 

familieven, som passede rigtig godt til familien, 

desværre fik familievennen udfordringer i sit eget 

liv, som gjorde, at besøgene i familien måtte 

stoppe.  

Mens koordinatoren var i gang med at lede efter 

en ny frivillig familieven, besøgte hun jævnligt 

familien. På et af disse besøg fik hun en tegning 

med hjem, som hun var meget glad for. Tænk at 

være en del af den lille piges tanker om det at 

være velkommen.
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Den anden koordinator kom også hjem med en 

tegning. Når man kun er tre år og har erfaring 

med, at ens kunstværker bliver taget godt imod, 

så var det fantastisk for koordinatoren at opleve 

den omhu, med hvilken gaven blev givet.  

 

Den blev overrakt i største ærbødighed, mens 

den lille fortalte om sit dilemma med at få 

tegningen til at ligne samtidig med, at hun helst 

ville bruge sine yndlingsfarver. 

 

 

Frivillige 
 

 

Vi er stolte af, at vi har kunnet uddanne 14 nye 

frivillige familievenner i 2021. De fleste er 

allerede kommet godt i gang med deres egen 

Home-Start familie. Der står allerede nu syv 

engagerede og nysgerrige frivillige klar til 

kursusstart januar 2022. Så umiddelbart ser det 

ud til, at vi kan fortsætte med at uddanne 

minimum to hold frivillige familievenner om året.  

 

 

Når vi skal i gang med at skabe nye relationer mellem småbørnsfamilier og frivillige, 

har vi blandt andet brug for en frivillig der vil: 

 

❖ lege med tvillingepiger på knap et år 

❖ køre lillepigen i barnevognen 

❖ læse gode historier for drengene 

❖ hjælpe med struktur og rengøring 

❖ male med vandfarver og gynge 

❖ støtte en mor til tre småbørn 

❖ drikke en kop kaffe og lytte/snakke 

❖ spise aftensmad med familien 

❖ bruge tid på rim og remser 

❖ give omsorg og glæde 

 

Ganske almindelige hverdagsscenarier der på en eller anden måde kræver lidt overskud 

<3 
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Vi har en forventning om, at Corona slipper sit tag 

så godt som fuldstændigt i 2022, og vi derfor får 

en stigende tilgang af familier. Det bliver derfor 

essentielt, at vi uddanner nye frivillige 

familievenner kontinuerligt. 

Selv om det bliver lidt trivielt at nævne Corona 

igen og igen, har netop den udfordring betydet, 

at vi blev nødt til at være kreative i forhold til 

rekruttering, undervisning og fastholdelse af 

frivillige familievenner. 

I begyndelsen af 2021 afholdt vi to online 

informationsmøder på Microsoft Teams.  

 

 
 

 

 

Det var en stor succes. Vi havde 5-7 deltagere pr. 

gang og fik 3 frivillige familievenner på den konto. 

Begge koordinatorer valgte at være til stede ved 

onlineinformationsmøderne, hvilket gav en god 

pingpong med mulighed for at supplere, fortælle 

de gode historier samt svare på spørgsmål. 

 

Frivilligcafé 
 

Frivilligcaféen kunne heller ikke afholdes på 

vanlig vis, så i det kreative hjørne blev der skabt 

et par omgange tillidsbingo.  

 

Vi havde valgt 50 udsagn, som deltagerne så 

skulle vinge af, hvis det også var sådan hos dem. 

Med udsagn fra ’jeg har kat’ over ’jeg er 

bedsteforælder’ til ’jeg har siddet til et Teams 

møde i joggingbukser’ fik vi kåret nogle vindere.  
 

Gevinsten var et gavekort på 200, - kr. til Matas.

 Forberedelseskursus 
 

Forberedelseskurset i foråret blev også en anelse 

alternativt og dog alligevel forbavsende 

succesfuldt. 

 

Koordinatorerne startede kurset ved at køre ud til 

hver enkelt kommende frivillig og aflevere en 

pose med frivillighæftet, et par tegnede hænder 

(som skulle bruges til en øvelse), en flaske vand 

og en pose blandede bolsjer for på den måde at 

skabe noget fællesskab på skærmen. 
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Normalt har vi afholdt forberedelseskursus med 5 

gange 4 timer – 5 uger i træk. Da vi rigtig gerne 

ville i gang med at uddanne flere frivillige 

familievenner, var vi, på grund af Corona, tvunget 

til at starte online.  

 

Vi havde de første 3 undervisningsgange online, 

mødtes med de frivillige familievenner en enkelt 

gang, inden de fik tildelt deres helt egen Home-

Start familie. En måned efter samlede vi dem så 

igen for at afslutte og afrunde 

forberedelseskurset.  

 

 

 

 

Det endte med at blive en kæmpe gave, at de 

frivillige familievenner havde været ude i en 

familie og på den måde kunne tage noget 

erfaring og nye oplevelser med ind i 

refleksionerne omkring familierne, deres 

udfordringer og ønsket om støtte.  

 

Nysgerrigheden på, hvor grænsen befinder sig 

mellem at støtte og tage over. Forståelsen af, at 

familiens udfordringer måske bliver, selv efter vi 

ikke længere kommer i familien. Glæden ved at 

gøre gavn – bare fordi man er sammen med 

familien.  

 

Det første halve år af 2021 bidrog i høj grad til at udvikle vores måde at arbejde med de frivillige på. 

 

Nyt merchandise 
 

Sommeren blev brugt på at udvikle nye foldere. 

Vi havde brug for forskellige variationer over 

temaet information, PR og dermed synlighed. 

Muleposer, balloner og bolsjer blev også en del af 

det nye sortiment.
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Dette års nyuddannede frivillige 
 

Sidst i august satte vi gang i efterårets 

forberedelseskursus. Fire ud af fem deltagere er 

kommet ud i deres egen Home-Start familie. Ud 

af de 14, vi har uddannet i år, er det kun 8, der er 

kommet i gang, desværre. To er blevet ramt af 

sygdom, to har fået udfordringer i sin egen 

familie, en har fået ekstra travlt på jobbet og den 

sidste er trådt ind i Home-Start Koldings 

bestyrelse. Det har, siger hun, været en rigtig fin 

måde at møde organisationen på, når man er nyt 

bestyrelsesmedlem. Måske kunne det være en 

tanke værd i forhold til fremtidige 

bestyrelsesmedlemmer.   

                            

 

I begyndelse af september inviterede vi til en 

ordinær frivilligcafé. Der var rigtig mange afbud, 

så vi endte med at mødes med nogle få frivillige 

og havde en god snak med dem. 

Fra Home-Start Kolding var der ikke så mange 

deltagere til frivilligfesten den 23. september. En 

stor del af vores frivillige har et ønske om at 

støtte familien to timer om ugen, og derudover 

har de mange andre forpligtelser og aftaler, der 

skal honoreres. Omtrent 80 % af vores frivillige er 

stadig på arbejdsmarkedet, hvilket formentligt 

kan betyde, at et arrangement som frivilligfesten 

er i risiko for at blive fravalgt. Samtidig har 2021 

også været præget af, at rigtig mange private 

fester blev udskudt til efteråret med rigtig mange 

aftaler i kalenderen til følge. 

September er også lig med frivilligugen. Sammen 

med et par af vores egne frivillige samt et bredt 

udbud af frivillige foreninger stod vi fredag den 

24. september på Kolding bibliotek og talte med 

interesserede, måske kommende frivillige, og 

familier. Det var nogle givtige og hyggelige timer. 

Det betyder noget for de besøgende, at vi er 

samlet på kryds og tværs. Det bidrager også til at 

gøre vores nuværende og fremtidige samarbejde 

med de andre foreninger nemmere. 

I november var der planlagt en frivilligcafé, men 

med tre tilmeldte valgte vi at aflyse. Vi oplever, at 

en stor del af vores frivillige har travle liv med 

arbejde, fritids- og familieliv samtidig med deres 

frivillige virke hos os. Det betyder, at 

netværksdannelsen mellem vores frivillige bliver 

mere sporadisk, da de typisk har meldt sig til at 

støtte familien og udfører den del med stor 

entusiasme og engagement. Hvis de har brug for 

at vende oplevelser fra deres besøg i familien, 

bruger de oftest den tilknyttede koordinator i 

stedet for at bruge hinanden. Hvilket giver god 

mening i forhold til fortroligheden og 

anonymiteten i vores tilbud. 

Også i år fik vi mulighed for at køre ud med 

julegaver til de frivillige. Det er en stor glæde at 

få lov til at anerkende dem, der yder uge efter 

uge.  
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Koordinatorerne 
 
Som det kan læses i de to øvrige afsnit, har vi 
(koordinatorerne) brugt en stor del af vores tid på 
kerneopgaven. Hvilket især under nedlukningen 
på grund af Corona i foråret har betydet en ekstra 
opmærksomhed på at passe på vores familier og 
de frivillige. Vi har været i kontakt med dem både 
omkring deres egen velbefindende samt fulgt 
med i, hvordan relationen mellem familien og 
den frivillig forløb.  

 
Vi holdt kontakt med Landssekretariatet og de 
øvrige koordinatorer med ugentlige møder på 

Teams inden sommerferien og månedlige møder 
på Teams efter sommerferien, hvor vi drøftede 
status, bakkede hinanden op og inspirerede 
hinanden til nye måder at være sammen hver for 
sig.  
 
Derudover deltog Home-Start Koldings to 
koordinatorer i en del webinarer udviklet og 
udbudt af blandt andet CFSA. Temaerne var 
mange. Vi kom blandt andet forbi 
arrangementskompasset, generalforsamling, 
følelsesmæssig forurening, arbejdet med frivillige 
og de gode relationer.  

 

Børneloppen 
 

Vi har været så heldige, at Børneloppen har valgt 
at støtte Home-Start Kolding ved at give os vores 
egen stand, hvor vi kan sælge tøj, sko og 
legesager, vi får doneret.  
 

 
 

 
 
 
Samtidig satte det gang i en ide om at strikke små 
babyveste til fordel for Home-Start Kolding.  
 

                 
 
Vi har indtil nu solgt tre veste og har efterhånden 
opbygget et lille lager af unika.  
Vestene er strikket af nuværende og tidligere 
bestyrelsesmedlemmer, frivillige, den ene 
koordinator, en nabo, veninder og en passioneret 
strikker, vi mødte til frivilligmessen på biblioteket. 
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KICK OFF-dag 
 

KICK OFF-dagen, som egentlig skulle være løbet 
af stablen i 2020, var værd at vente efter.  
 

 

5 helt igennem fantastiske oplægsholdere, som 
vidste en hel del om trivsel og arbejdsglæde, 
foldede temaerne ud og gav stof til eftertanke.  
 

 
Bestyrelsen og koordinatorerne var inviteret.  

 

Ud af huset          
 
I efteråret er der kommet lidt mere gang i ude-af-
huset opgaverne, som ikke er direkte relaterede 
til kerneopgaven.  
 

 

Vi ville dog lyve, hvis ikke vi håbede på, at det 
kastede en større udbredelse og muligvis en 
enkelt frivillig eller to af sig.  
Den ene koordinator brugte to eftermiddage i 
Christiansfeld hhv. ved Menu og på biblioteket 
for at udbrede kendskabet til Home-Start Kolding 
endnu mere.  

    
 

Med samme formål brugte den anden 
koordinator to eftermiddage på bibliotekerne i 
hhv. Vamdrup og Lunderskov på at komme i 
kontakt med de lokale. Vi har familier fordelt over 
hele kommunen, så jo mere vi kan komme ud og 
hilse på, jo bedre. 

 
              

Faglig udvikling 
 
Vores ønske om at dygtiggøre os løbende har i 
2021 haft den betydning, at vi i oktober deltog i 
et dagskursus omkring forældre med 
personlighedsforstyrrelser. Et kursus med stor 
faglighed og relevans. 
 

 
Den faglige udvikling fortsatte i oktober, idet vi 
startede to projekter med pædagogstuderende.  
To grupper med fire pædagogstuderende i hver 
havde valgt os som den organisation, de ville 
bruge som afsæt til at lære mere om 
projektarbejde, samarbejde og samskabelse. 
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Vi havde på forhånd udvalgt en del områder, som 
vi fandt relevante at arbejde med ind i vores 
organisation. Det vigtigste for projekterne var, at 
de tog afsæt i frivilligheden på en eller anden 
måde, så de studerende kunne få en 
fornemmelse af, hvordan det etablerede system 
kan arbejde sammen med civilsamfundet.  
 
Efter den indledende dialog med de studerende 
blev de seks områder foldet endnu mere ud, og 
de tog hjem med mange tanker, ideer og 
forbehold. Der var blevet tilført en masse nye 
perspektiver, og de skulle lige falde på plads, 
inden de kunne lægge sig fast på et område.  
 
Den første gruppe valgte at arbejde med 
Instagram og vores generelle udbredelse i 
samfundet.  

 
 

Den anden gruppe valgte at arbejde med natur 
og bevægelse som tema. De ønskede at 
præsentere et idekatalog for de frivillige, så de 
kunne få flere ideer til, hvordan børn, natur og 
bevægelse kunne kobles. Samtidig ville de kigge 
på, hvordan man kunne planlægge en frivilligcafé 
med samme indhold.  
 
Hen over perioden fra 20. oktober til 19. 
november mødtes vi 6 gange for at berige, 
udfolde og følge projektet tæt.  
Det har været en fantastisk oplevelse at 
samarbejde med fire så kompetente, 
videbegærlige og kreative pædagoger in spe. 
Samarbejdet er blandt andet mundet ud i en 
artikel. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endnu en måde at skabe synlighed 
 
I november blev den ene af koordinatorerne 
inviteret til at holde et oplæg om ledighedsstress, 
håb og motivation hos Powerjobsøgerne, hvilket 
på sin vis hænger rigtig godt sammen med det, 
vores familier og frivillige kan være en del af. 
Måske ikke nødvendigvis ledighedsstress, selv om 
nogle af vores frivillige har meldt sig delvist i 
frustration over at være ledige og dermed mangle 

noget meningsfyldt i deres tilværelse. Vi har også 
ledighed som en medspiller i nogle af vores 
familier. Pressede småbørnsfamilier kan udvise 
de samme reaktioner som stressramte, derfor 
bliver håbet og motivationen så meget mere 
vigtige. Også her fik vi en lille gevinst, idet 
Powerjobsøgerne via SoMe vil støtte os i at 
komme ud til en bredere kreds.  

 



 
 

15 
Home-Start Familiekontakt Kolding - Email: kolding@home-start.dk · www.home-start.dk  

 Lokalkoordinator Jette Danielsen tlf. 40266066 // Lokalkoordinator Gitte Uttrup tlf. 22554026 

 

 

 

 

 

Mediestrategi 
 
Vi har valgt, at vi laver opslag på Facebook så 
godt som alle hverdage.  
Der har været forskellige billeder og tekst på 
siden, selv om der også har været lidt genbrug i 
ny og næ.  
 
På Facebook har vi bragt fortællinger fra 
hverdagen - som familie eller frivillig.  
 
Vi har reklameret for andre foreninger, gode 
arrangementer og tiltag, vores egne 
informationsmøder og opstart af 
forberedelseskurser.  
I løbet af det seneste år er vi gået fra 1057, der 
synes godt om vores side, til 1.285, mens vi har 
1336 følgere.  
 
På daglig basis ligger det tal og svinger mellem 
3.000 og 6.000 personer.  
 
Vores mest sete opslag til dato nåede ud til 
13.818 personer.  
 

 

Når vi bliver kontaktet af potentielle frivillige, 
siger hovedparten af dem, at de har set og fulgt 
os på Facebook gennem længere tid.  
Så der er for os ingen tvivl om den værdi, der 
ligger i at være synlige her.  
 

 

 
 
 
Vores målgruppe – inden for de frivillige – ser os. 
Familierne ser os heldigvis også.  
Vi valgte i første omgang at samkøre opslagene 
fra Facebook og Instagram. 
 

 
 
Instagram er nu sat i gang med mere specifikke 
opslag og havde den 22. oktober 35 følgere.  
 
Efter de pædagogstuderendes indsats har vi nu 
90 følgere. Vi glæder os til at følge udviklingen.  
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Antal familier i match 24 

Antal familier, der er afsluttede 21 

Antal familier på ønskeliste 15 

Antal frivillige 47 

 

 
                     

 

 

Refleksioner over året 
 

I vores handleplan for 2021 skrev vi følgende: 

Succeskriterier for det kommende år: 

• Søge og få donationer til afholdelse af et arrangement for frivillige og familier 

• At have støttet 55-70 familier ved årets afslutning, som skrevet i partnerskabsaftalen med 

kommunen 

• At have fundet og besøgt nye steder for at hverve frivillige og til dels familier 

• At opretholde samarbejde og synlighed i Social- og Sundhedsudvalget, Socialforvaltningen og andre 

relevante samarbejdspartnere 

 

I år har vi fået fine donationer, som har bidraget 

til, at vi kunne invitere familier i match, afsluttede 

familier og frivillige familievenner til en hyggelig 

dag på biblioteket med musik, underholdning og 

forplejning. Det er med til at give glæde og 

energi, når vi kan tilbyde noget lidt ud over det 

sædvanlige. 

 

Det samme gjorde sig gældende med billetterne til 

Legoland. Mange familier tog imod tilbuddet og 

tog af sted med deres frivillige familieven.  

 

Donationen fra Middelfart Sparekasse var 

øremærket til PR og muliggjorde den nye folder 

og andet merchandise  

 

 

Vi har ikke helt kunnet opfylde målsætningen om 

55-70 familier ved årets afslutning. Der er stadig et 

hængeparti i forhold til forårets udfordringer med 

Corona og vaccinationsprogrammet.  

 

Opstarten på året har været lidt vanskelig, og de 

frivillige familievenner har holdt fast i de familier, 

de startede op med i 2020. Derfor ligger vores 

gennemsnit pr. familie nok nærmere 12 måneder 

end det gennemsnit på 8 måneder, vi normalvis 

arbejder med.  

 
 

 

 

  

 

Vi har i 2021 gjort forskellige tiltag for at komme 

bredere ud i kommunen – blandt andet ved at 

holde informationsmøder på de decentrale 

biblioteker og online informationsmøder. Det har 

givet god respons. 

Vi deltager i to årlige møder med 
Socialforvaltningen samt deltager i dialogmøder, 

tilbyder at informere på udvalgsmøder, deltager i 
møder med Kvarternetværket og holder gang i 
diverse netværk og kontakter. 
 
Samlet set har 2021 været et fantastisk år for 
Home-Start Kolding med mange små og store 
succeser. Vi har fået skabt et særdeles kompetent 
og stærkt koordinatorteam, der støtter, udvikler  
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og udfordrer hinanden i en fælles bestræbelse på 
at gøre hverdagen endnu bedre for de familier og 
frivillige, vi tager vare på.  
 
Det forpligtende fællesskab, der er mellem 
familien og den frivillige, er grundstenen i den 
udvikling, der sker.  
 
På samme måde søger vi at skabe et fællesskab 
mellem de frivillige, så de kan se værdien i at 
mødes til frivillighedscaféerne og de andre 
aktiviteter, vi inviterer til.  
 
Derfor giver det også god mening for os, at nogle 
af vores aktive frivillige har deltaget som 
informatører på 

 
forberedelseskurset, hvor de har kunnet fortælle 
de kommende frivillige om deres oplevelser ude i 
familierne.  
 
Det har været med til at levendegøre dele af den 
virkelighed, de kommende frivillige kan træde ind 
i efter endt kursus.  
 

2022 skydes i gang med endnu et 

forberedelseskursus den 20. januar med 7 

frivillige. Vi glæder os meget over, at vores virke 

stadig tiltrækker gode kræfter med overskud til at 

støtte pressede småbørnsfamilier. 

 

Hvad gør man, når man får tvillinger? 

En familie fik hjælp på skift af mormor, farmor og faster, der flyttede ind og var hos familien 24/7 i den 

første måneds tid. 

Da den måned så var gået, var gode råd dyre. Heldigvis kunne sundhedsplejersken henvise til Home-

Start. 

Koordinatoren besøgte familien, som i første omgang havde lidt vanskeligt ved at forstå, at det var en 

frivillig, ulønnet person, der havde lyst til at støtte dem i den situation. 

Da det måske blev lidt uoverskueligt for familien at sige farvel til den familieære støtte samtidig med, 

at fars barsel sluttede, fik koordinatoren følgende spørgsmål: 

«To timer om ugen. Er det pr. barn?» 

Desværre er det ikke tilfældet. 
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Bilag 1 
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Bilag 2 
 

 

Donation fra Middelfart Sparekasse 

 

Donation fra Kolding.net 


