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Om Home-Start Hedensted
Home Start Hedensted er en frivillig organisation som støtter pressede småbørnsfamilier
der har mindst ét barn under skolepligtig alder. 

Afdelingen i Hedensted startede i efteråret 2012 og er en afdeling af Home Start Danmark
og det internationale Home Start, som blev stiftet i England i 1973.

HOME-START er en veldokumenteret, velorganiseret frivillig social indsats, der kan
bidrage til, at flere børn får en god start på livet.

HOME-START støtter de frivillige, så de frivillige kan støtte forældrene, så forældrene kan
støtte deres børn. Indsatsen skaber relationer og rum, der giver forældre overskud til at
mestre hverdagen, overkomme udfordringer, finde bæredygtige løsninger og træffe
beslutninger om vigtige forandringer, som kan øge familiens trivsel og dermed sikre
børnene en sund udvikling. Når forældre har overskud, kan de være lydhøre, reagere
hensigtsmæssigt på deres børns behov, og give dem en god og tryg opvækst.

Årsberetningen er en refleksion over afdelingens arbejde og udvikling i 2021.

 
Det er meget gennemtænkt, det Home Start

En mor om Home-Start konceptet

Bestyrelsen
Home Start Hedensteds frivillige bestyrelse består af:

Der afholdes bestyrelsesmøder fire gange årligt, og bestyrelsen varetager det
overordnede og formelle ansvar for afdelingens drift.

Koordinator
Trine Hansen er ansat pr. 1. april 2017 i en lønnet stilling (25 t./ugtl.) til at lede det daglige
arbejde. 



Økonomi
Home Start er en nonprofitorganisation. 
Home Start Hedensted har et velfungerende samarbejde med Hedensted kommune. 
Vi glæder os over og takker for, at kommunen har valgt at indgå en forlænget
partnerskabsaftale med Home Start Hedensted, hvilket er helt nødvendig for vores
eksistens. Nuværende aftale gælder til udgangen af år 2023 og det sikrer et sundt
økonomisk fundament at arbejde ud fra, i de familier som har stort behov for støtte og
hjælp. 

Landsplan
Home Start eksisterer med 14 afdelinger i Danmark. Den nyeste i Ringsted og flere
afdelinger er på vej. 

Landsmødet kunne afholdes 9. september 2021 med deltagelse af alle afdelingers
frivillige, bestyrelsesrepræsentanter, koordinatorer, landssekretariat, landsbestyrelse,
protektor grevinde Mette Ahlefeldt-Laurvig og Jane Sandberg som fortalte om frivillige
fællesskaber. 



Kerneydelsen i familierne

Alle børn har ret til en god barndom – det kan alle være enige i. Home Start Hedensted
gør noget ved sagen. Vores helt igennem fantastiske frivillige familievenner, besøger
deres Home Start familier 2 timer ugentlig i min. et halvt år. I skrivende stund er 50
frivillige familievenner hos os og flere står allerede klar til at komme på et 20 timers
forberedelseskursus for at komme med i flokken. Det er helt utrolig afgørende med
denne medmenneskelighed i Home Start Hedensted. Det er hele grundlaget for vores
arbejde i pressede småbørnsfamilier. 

At føle sig presset og til tider utilstrækkelig som forældre er en svær situation at være i.
Det er lige nøjagtig her, at mor og far kontakter Home Start for støtte og hjælp. Efter
mit besøg hos familien, matches den med en frivillig og efter blot få dage, er hjælpen
fundet og i gang. Det kan være familievennen går en tur med tvillingebarnevognen,
leger med børnene mens mor tager et velfortjent bad uden afbrydelser, læser bøger
fra biblioteket med et barn, synger, skræller kartofler eller laver en kop kaffe at snakke
over med de pressede forældre. Alt bestemmes af forældrenes ønsker og behov. 

Disse ugentlige besøg som bedst beskrives som pusterum betyder mere overskud og
glæde samt tænder et håb om at det hele nok skal gå og at nogen ser, at man er en
god forælder.

2021 har været præget af Corona og nedlukningen i starten af året, har sat sine dybe
spor i familierne. Babyer har været isoleret med ganske få mennesker i starten af deres
udvikling og ensomhed har været dagligdag for forældre til ganske små børn. Flere
familier end normalt har rakt hånden ud efter hjælp. Pt. 31 familier har en frivillig
familieven mod normalt 18-23 familier. (Se statistikken på sidste side med vores
udvikling.) Det taler sit eget tydelige sprog: Der er brug for Home Start Hedensted!



Jeg er så taknemmelig
for hende. Hver gang,

når hun har været her,
tænker jeg: Nu kan jeg

klare én uge mere!
 

En mor

Jeg er bare så glad for vores

familieven, min dårlige

samvittighed forsvinder helt når

hun er her. 

 

En mor
 

Jeg er ikke sikker på jeg villehave stået med samme følelseaf nydelse i min barselstid, hvisikke min familieven havdeværet her. Det er hendes mådeat være på...
 

En mor

De dage hun er her, og efter hun er

taget afsted, mærker jeg ikke så meget

ensomheden og tomheden. Jeg synker

ikke så langt ned i mine tanker, hun

giver mig noget som menneske.

 
En mor

Familierne siger om Home-Start Hedensted



simple problemstillinger (f.eks.: flerfødsler, svagt netværk enlige forældre),
vanskelige problemstillinger (psykisk belastning f.eks. depression, længere-
varende sygdom f.eks. kræft eller sorg) og 
komplekse og uoverskuelige problemstillinger (f.eks. psykisk eller fysisk
handicaps, usikre forældrekompetencer og kompliceret familiesituation).

Familievennerne
Velkommen til Hanne, Anette, Christina, Mia Ofelia, Birgit og Lilly, som
færdiggjorde 20 timers forberedelseskursus i september 2021. 

Fem af jer har fået sin første Home Start familie. 

50 herlige frivillige er familievenner hos Home Start Hedensted. Det er ny rekord og
betyder samtidig, at der som altid er mulighed for et lille break mellem to forløb i
familier. På den måde kan alt det familievennen har oplevet sammen med sin
børnefamilie lige ”lande”, inden man siger goddag til den næste.  

Home Start Hedensted støtter familier med

Forældre fortæller, at den mellemmenneskelige kontakt ved frivillig støtte øger
deres børns trivsel og giver dem en god start på livet. Den frivillige støtte fra en
Home Start familieven kan give familien overskud til igen at mestre hverdagen.
Til alle vores vidunderlige familievenner skal lyde et stort og varmt TAK for den
indsats I yder i familierne, uge efter uge. I er Home Start Hedensted. 



Lokale og nationale Home-Start nyheder

Virksomhedspraktikant 
Vi har i år haft den store fornøjelse at have Christina Hoff,
som virksomhedspraktikant i Home Start Hedensted. 
Tak for dit store engagement og effektive arbejde med bl.a. 
at få Home Start Hedensted på Instagram, 
for på denne måde bedre at få tilbuddet om hjælp, 
ud til de unge familier på en ny platform. 

Vi har også fået nyt udtryk til vores plakater og på Facebook, noget som Christina
har lavet.

Christina har efter sin praktik valgt, at fortsætte som SoMe frivillig hos os, hvilket vi
takker for. 

homestarthedensted

Home-start Hedensted

Home-Start Familiekontakt  på finansloven
Aftalepartierne er enige om at afsætte midler
til  Home-Starts arbejde med praktisk hjælp
og støtte mv. til småbørnsfamilier. Der
afsættes 2,0 mio. kr. årligt i  2022-2025. 

Udover den politiske anerkendelse af Home-
Starts vigtige arbejde,  betyder det også, at
Home-Start Familiekontakt Danmark er sikret
stabil finansiering de næste år, så vi kan
fokusere på at hjælpe endnu flere skønne
småbørnsfamilier, der i en periode oplever at
have svært ved, at få enderne til at nå sam-
men.



Home-Start Familiekontakt vinder Det Konservative Folkepartis samfundspris

Sådan sagde Mai Mercado, da hun under lørdagens parti-landsråd overrakte Det
Konservative Folkepartis årlige samfundspris til Home-Start Familiekontakt Danmark.

Prisen medførte en donationen, som skal ud og virke i de 14 kommuner Home-Start
dækker. På den måde får Home-Start bedre vilkår for at skabe gode rammer for den
frivillige hjælp samt iværksætte gode oplevelser til gavn for pressede småbørnsfamilier.

Man kan nå længere med civilsamfundet
end med den offentlige sektor. Man kan i
højere grad række ud og nå ind til et
menneske end en offentlig myndighed
kan.
Og lige såvel som der er en grænse for
hvad system-Danmark kan levere - så er
der tilsvarende ikke noget loft for, hvad
civilsamfundet kan udrette

Home-Start Hedensteds udvikling

På trods af et år med mange retningslinjer for samvær samt en lang national
nedlukning grundet Covid-19 består Home-Start Hedensted i år 2021 af 
50 familievenner, 47 familier og 105 børn. Vi er dermed lykkedes med at
fastholde antal familier og børn samt oplevet en stigning i antal frivillige
familievenner.

https://www.facebook.com/maimercado.dk?__cft__[0]=AZV2UAIzwpxXzoNXpiqL6IhHwo7hQQ-7dxV5pTdeCUzuhNsvAQLqmkcd_1en1qCHF7up5Eh_SsNx3dbTxH8hks0pvu8X9yygBgNpYtjObqpgj98er6b8Jxrb9YOxaZYi-0qYrp2cyNyQzTnXqboo1sXT&__tn__=-]K-R
https://www.facebook.com/Konservative?__cft__[0]=AZV2UAIzwpxXzoNXpiqL6IhHwo7hQQ-7dxV5pTdeCUzuhNsvAQLqmkcd_1en1qCHF7up5Eh_SsNx3dbTxH8hks0pvu8X9yygBgNpYtjObqpgj98er6b8Jxrb9YOxaZYi-0qYrp2cyNyQzTnXqboo1sXT&__tn__=-]K-R


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Home Start Hedensted glæder sig til på 10. år at støtte endnu flere småbørnsfamilier i
Hedensted kommune og til at samarbejde med flere partnere næste år, 

hvor vi forhåbentlig kan mødes igen i større sammenhænge og fællesskaber. 
 
 

Mange tak for samarbejde, lydhørhed og interesse 
for Home Start Hedensteds arbejde. 

 

Vi ønsker at hjælpe forældre,
fordi alle børn fortjener den bedste start

Tlf: 25140800         
E-mail: Hedensted@home-start.dk


