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HOME-START
FAMILIEKONTAKT
DANMARK
HOME-START er et internationalt koncept, som findes i
22 lande over hele verden På verdensplan har HOMESTART mere end 20.000 frivillige, der årligt hjælper
40.000 familier. HOME-START Familiekontakt Danmark er
en del af Home-Start Worldwide.
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FORMANDENS FORORD
2021 har som 2020 været et år, hvor HOME-START Familiekontakt har
været påvirket af Corona, og bedst som vi troede, at vi kunne vende
tilbage til vores almindelige hverdag, kom der nye restriktioner og
anbefalinger til. De frivillige familievenners besøg hos familierne blev
flere gange sat på standby i løbet af 2021. Takket være en fuldstændig
fantastisk og beundringsværdig indsats i lokalafdelingerne har frivillige
familievenner og lokalkoordinatorer med stor kreativitet sammen
fundet andre veje til at støtte familierne.
De har lavet aktiviteter på afstand udenfor, og der er flere steder
blevet sponsoreret måltidskasser til familierne, ligesom der har været
mange telefon- og FaceTime-samtaler for blot at nævne få af deres
gode og skønne tiltag. Landssekretariatet har ikke været ramt på deres
aktiviteter i samme udstrækning.
Mange af sekretariatets opgaver er relateret til udvikling og udbredelse
af HOME-START støtten, og medarbejderne har derfor kunne arbejde
hjemmefra, og flere interne og eksterne møder er blevet afholdt
online. Sekretariatet har arbejdet med flere projekter, herunder BOGtilbuddet, der også blev til en børnebog ”Læsepadden Pede” i
samarbejde med Carl Quist-Møller og med støtte fra Egmont fonden.

"2021 sluttede med
en fantastisk nyhed
om at HOME-START
Familiekontakt er
kommet på
Finansloven de
næste 4 år."

Bevilling fra Den A.P. Møllerske Støttefond til et 3-årigt
udviklingsprojekt i 2019-2022 har understøttet udviklingen af værktøj,
som både sekretariatet og lokalafdelinger kan bruge som inspiration til
nye ideer og i et bredt samarbejde med andre aktører.

Claus Brandstrup

STÆRKERE SAMMEN
2021 bød samtidig også på udskiftning af
centrale poster i landssekretariatet,
udarbejdelse af nye vedtægter og et intensivt
trivselsforløb for hele organisationen.
Tiltag, der har gjort, at HOME-START i dag
står stærkere som organisation.
En styrke der mærkedes, da HOME-START
modtog De Konservatives Samfundspris i
september 2021. Året sluttede med en
fantastisk nyhed om at HOME-START
Familiekontakt er kommet på Finansloven de
næste fire år. Lige inden juleferien fik
sekretariatet tilsagn om støtte fra Ole Kirk’s
Fond til udvikling af undervisningsmaterialer,
et projekt, der er udarbejdet på tværs af
organisationen. Jeg er både stolt og ydmyg
over som landsformand at kunne præsentere
en årsberetning, der viser en organisation i
rivende udvikling, og hvordan HOME-START i
årets løb har støttet småbørnsfamilier i en
presset hverdag – i en global krise, hvor
HOME-START støtten og alt andet var fyldt af
restriktioner og anbefalinger – men heldigvis
også med håb, omsorg og kreativitet.
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Tak til alle bestyrelsesmedlemmer, frivillige
familievenner, butiksfrivillige og andre, som
lægger frivillig tid og kræfter i HOME-START
Tak til lokale koordinatorer og ansatte i
landssekretariatet.
Tak til vores protektor grevinde Mette
Ahlefeldt-Laurvig, tak til vores mange
samarbejdspartnere og bevillingsydere.
Og tak til politikere, kommuner,
virksomheder og private aktører, som har
valgt at støtte HOME-START Familiekontakt
med at støtte familier i en svær tid.

God læselyst!
De bedste hilsner

Claus Brandstrup
Landsformand
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HOME-START ER EN GOD INVESTERING
HOME-START Familiekontakt er De gør alle en imponerende og fantastisk
en investering i børns trivsel og indsats, og lokalafdelingernes flotte
resultater viser med al tydelighed, at
dermed deres fremtid.
HOME-START er en god investering.
HOME-START Familiekontakt er en
Årsberetningerne fra lokalafdelingerne
investering i børns trivsel og dermed
kan læses på https://homederes fremtid. HOME-START støtter
start.dk/aarsberetninger/
familier med små børn. HOME-START
tilbyder venskabelig støtte, forældre-tilFantastiske frivillige familievenner
forældre-sparring og praktisk hjælp til
besøger familierne et par timer en gang
småbørnsfamilier, der kæmper med at få om ugen, så længe familien har brug for
hverdagen til at hænge sammen.
det – ofte et halvt til et helt år.
Lokalkoordinatorerne afholder
Formålet er at give forældrene overskud forberedelseskursus for nye frivillige
og selvtillid, så de bedre kan give deres
familievenner og har ansvar for, at
børn en god og tryg opvækst. Alle
familievennerne er klædt på til opgaven i
børnefamilier, som har mindst ét barn
familierne. Lokalafdelingerne har et godt
under skolealderen, kan modtage hjælp
samarbejde med kommunerne, og
fra en frivillig familieven, som typisk selv HOME-START er anerkendt blandt
er forældre.
sundhedsplejersker, socialrådgivere og
andre relevante fagprofessionelle.
Den frivillige, mellemmenneskelige
HOME-START bidrager til at løse
støtte er forankret i lokalafdelinger, og
problemer, før de udvikler sig og kræver
HOME-START hjælper familier, som bor i professionelle sociale foranstaltninger.
en kommune, hvor der er en HOMESamtidig bygger HOME-START bro til
START lokalafdeling.
kommunen, hvis en familie har brug for
det. HOME-START komplementerer
I 2021 støttede HOME-START
således kommunernes forebyggende og
småbørnsfamilier i 14 kommuner
tidlige indsatser til børn og unge.
gennem 13 stærke lokalafdelinger.
De frivillige familievenner støttes af de
lokale fagprofessionelle koordinatorer,
der støttes af en lokalbestyrelse.
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Alle HOME-START lokalafdelinger - på
nær én - er finansieret af kommunale
grundbevillinger, suppleret med midler
fra offentlige puljer, private fonde, lokale
virksomheder og egne genbrugsbutikker.

I 2021 ER 3 NYE
AFDELINGER
KOMMET PÅ
HOME-START
LANDKORTETI RINGSTED,
LOLLAND OG
VORDINGBORG

3 NYE
AFDELINGER

EU'S BEST
PRACTICE

I 2021 er 3 nye afdelinger kommet på
HOME-START landkortet – i Ringsted,
Lolland og Vordingborg.
Lokalafdelingen i Ringsted er finansieret
af kommunens Sociale Investeringsfond,
lokalafdelingen i Lolland er finansieret af
Trygfonden og Lolland kommune og
lokalafdelingen i Vordingborg er
finansieret dels af Vordingborg
kommune og dels med støtte fra Nine
United Fonden. Landssekretariatet har i
2021 haft kontakt med flere kommuner,
som har vist interesse for etablering af
en lokal HOME-START afdeling.

I 2021 kom HOME-START konceptet på EU´s
liste over ”Best practice” og ud af hele 130
evidensbaseret praksisser er HOME-START
fremhævet som blandt de 3 bedste på EU
kommissionens hjemmeside. I Danmark
dokumenterer HOME-START den frivillige
støtte til familierne med et spørgeskema, der
anonymt udsendes til både familierne og de
frivillige familievenner, når et forløb er
afsluttet. Spørgeskemaet giver mulighed for
at få mere viden om familierne og om deres
oplevelse af HOME-START støtten, men også
de frivillige familievenners oplevelse af at
give støtte og være en del af HOME-START.
.
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SKØNNE SMÅBØRNSFAMILIER
I 2021 har HOME-START Familiekontakt hjulpet
godt 500 skønne småbørnsfamilier med tilsammen
næsten 1000 børn.
Støtten til den enkelte familie har i tiden med
Corona gennemsnitligt været godt 11 måneder
mod normalt 8-9 måneder.
Alle lokalafdelinger har ønskelister med familier,
der ønsker en familieven.

Vi har ikke netværk
tæt på som kan
hjælpe til med små
børn.
Mor til tre

Alle småbørnsfamilier kan komme i en situation, hvor de
mangler det overskud, der skal til for at få hverdagen til at
hænge sammen. De familier, som får støtte fra HOMESTART, er meget forskellige. De fleste af familierne der får
støtte fra HOME-START har hørt om os fra sundhedsplejerske
eller socialrådgiver, men også fra familie, venner og
bekendte. I familierne er der primært to forældre med fælles
børn, og 35 % af familierne er enlige forældre. Størstedelen
af børnene var under et år, da familien kontaktede HOMESTART, og hvor 7 % er tvillinger. Gruppen af forældre er
størst i alderen 31 og 35 år. Mere end 40 % af familierne har
ingen væsentlige helbredsproblemer, men knap 35 % af
familierne er ramt af kronisk sygdom, og andre familier har
et eller flere familiemedlemmer med funktionsnedsættelse
eller fysisk handikap.

Mange af familierne har et svært forhold til egne forældre
og andet netværk, og mere end 60 % oplever, at de ikke
kan få hjælp i hverdagen. I mødet med den frivillige
familieven var omkring 70 % af støtten, at den frivillige
familieven tog sig af børnene, så forældrene kunne nå
andre gøremål. Samtidig svarede over 65 %, at den frivillige
familieven har været en voksen at tale med om glæder og
sorger. Praktisk hjælp i hjemmet har ikke været den
primære støtte, her svarer kun 17 % ”meget ofte” eller
”ofte”.
Indimellem fortsætter kontakten og relationen mellem
forælder og frivillig familieven, når støtten er ophørt.

FAKTA OM FAMILIERNE
"Home-Start støtten kom på et
tidspunkt hvor vi som var familie
var under meget hårdt pres"
Forældrepar

80%

60%

af forældrene er i
ordinært arbejde

af forældrene oplever at
de ikke kan få hjælp i
hverdagen
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25%

12%

90%

har anden etnisk
baggrund end dansk

af forældrene er under
uddannelse

af forældrene har en
mellemlang eller lang
videregående uddannelse

40%

af forældrene har deltaget i
ekstra samtaler omkring
deres børns daginstitution

20%

af familierne får støtte
gennem kommunale
indsatser

45%

familiernes børn får
specialstøtte, fx af støtteeller talepædagog,
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FANTASTISKE
FRIVILLIGE
FAMILIEVENNER

HOME-START
Familiekontakt
havde knap 500
familievenner i
2021

Gennemsnitsalderen på en familieven er
faldet til fra 57 til 55 år i 2021.
Den ældste er 87 og den yngste 22.

I HOME-START Familiekontakts frivillige familievenner er en kæmpe samfundsmæssig ressource.
HOME-START har også rigtig mange andre frivillige, som lægger kræfter i bestyrelsesarbejde, genbrugsbutikker og
andre lokale aktiviteter. Ved udgangen af 2021 havde HOME-START Familiekontakt et korps på knap 500 frivillige
familievenner. Med en gennemsnitsperiode på 11 måneder pr. match, har vores næsten 500 frivillige familievennner
brugt 48.000 timer på at give støtte til familierne i HOME-START. Det svarer til knap 25 årsværk (1924 timer).
De frivillige familievenner i aldersgruppen 40-50 år er næsten dobbelt så stor som i den samlede grupper.
Forberedelseskurset opleves af 90 % af vores frivillige familievenner som værende relevant og lærerigt.

FAKTA OM FAMILIEVENNER
Familieven
Forældrepar

Det er en glæde at
glæde andre. Er
glad for at have
overskud, til hvad en
familie måtte bringe
Familieven

80%

30%

90%

er blevet
frivillige for at
hjælpe andre

har haft flere end tre
forløb med familier

har oplevet forløbet
som familieven som
meningsfuldt

60%

90%

85%

har hørt om
HOME-START
gennem familie
eller på sociale
medier

er blevet frivillige for
at bruge deres tid på
noget meningsfuldt

mener, at det har
været berigende at
følge en familie få
overskud igen
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95%
mener at sparring med
koordinator er brugbar
og kvalificeret

At gøre en forskel
føles godt
Familieven

95%
af de frivillige
familievenner er
kvinder
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KREATIVITET OG UDVIKLING
LOKALT OG NATIONALT
Håb, omsorg og kreativitet i en global krisetid
I HOME-START Familiekontakt har vi oplevet en beundringsværdig
kreativitet og kampgejst fra vores koordinatorer og frivillige
familievenner i at finde løsninger for at kunne støtte familierne i
et år præget af restriktioner og anbefalinger omkring Corona.
HOME-START støtten blev flere gange gennem året tilpasset
lokalt, og erfaringerne fra 2020 kombineret med nye tiltag, der
gav både familierne, vores frivillige familievenner og
koordinatorerne nye former for omsorg og kreative løsninger
gjorde, at familierne og vores frivillige familievenner forblev
trygge i at modtage og give støtte. FaceTime, møder på afstand,
måltidskasser og en kage på trappen er blot nogle af de tiltag, der
blev iværksat. I de perioder, hvor det igen var muligt at mødes
fysisk, var glæden stor.

Læsepadden Pede røg til tops
I foråret 2018 startede HOME-START – med støtte fra
Egmont Fonden – et 4-årigt projekt, der handler om at
udvikle et BOG-tilbud i HOME-START regi. Frivillige
familievenner blev rekrutteret som BOG-orme. Bogormene
er bindeled mellem biblioteket og familievennerne, som
henter bøger til familier, der ønsker det.

Udviklingsprojekter styrker HOME-STARTs interne
værktøjskasse og synlighed

frivillige familievenner og særlige udviklingsprojekter.

I projektet indgik der også et samarbejde med Carl QuistMøller, der skrev og tegnede børnebogen ”Læsepadden
Pede” i samarbejde med forlaget Gutkind. Læsepadden
Pede røg hurtigt til tops blandt børnebøger. Samtidig blev
der indgået aftale med DR Musikariet om at ”Læsepadden
Pede” bliver opført som forestilling i juni 2022 i DR
Koncerthus.

Vi har løbende udviklingsprojekter, der kan komme familierne og

Forankringsprojekt når til vejs ende i 2022

frivillige familievenner til gavn.

HOME-START startede I 2019 et 3-årigt forankringsprojekt med

Lokalt har tre afdelinger med støtte fra Børne- og

støtte fra Den A.P Møllerske Støttefond. I 2021 blev flere af

Undervisningsministeriet projekter, der skal styrke indsatsen for

aktiviteterne færdiggjort – aktiviteter, der kan skabe vækst og

sårbare 0-2-årige børn og familier, blandt andet via hjælp og

bruges både lokalt og nationalt. Flere af aktiviteterne er skabt

vejledning i hjemmet i årene 2020 – 2022.

på tværs af organisationen, herunder vores ”HOME-START en

En af lokalafdelingerne har udarbejdet en ”Dialogmodel”, som

investering i børns trivsel”, der beskriver de problemstillinger,

hjælper familien med at afklare deres netværk – med fokus på,

vi møder i familierne. Modellen illustrerer bl.a. med

hvem der er eller kan være deres sikkerhedsnet.

indsatstrappen, hvordan økonomisk støtte til HOME-START

En anden lokalafdeling bruger midlerne på at styrke

lokalafdelinger er en god investering for kommunerne. En

kerneopgaven – dvs. match mellem familie og familieven til

anden aktivitet er vores ”Kend din kommune”- guide, der

sårbare familier med en afgrænset problematik i barnets første

skildrer en gennemgang af den kommunale organisering og

1.000 dage. I familier, hvor der ikke er en bekymring, der har en

giver et godt overblik over det politiske og administrative

sådan karakter, at det vurderes, at barnet eller familien har brug

niveau i kommunerne. HOME-START fik i 2021 også en ny

for særlig støtte efter Servicelovens § 11.

hjemmeside, udviklet af Hjemmesideeksperten.dk. Hele

Målgruppen er således familier, der med tidlig og via frivillig

organisationen har været inviteret ind i processen, og vi har nu

indsats kan genfinde ressourcer eller få sat nye ressourcer i spil.

en hjemmeside, som vi både er stolte af og er let tilgængelig

Tredje lokalafdeling har særlig fokus på støtte til

for alle vores besøgende . 2021 sluttede med bevilling fra Ole

småbørnsfamilier i krise på grund af fødselsdepression eller

Kirk’s Fond til projekt ”Velforberedte Familievenner”. Et

anden psykisk sårbarhed. De har i samarbejde med

projekt, der skal støtte til udvikling af undervisningsmateriale

Sundhedsplejen udviklet et supplerende kursusmodul. til de

og materialer, som samtidig kan anvendes i

frivillige familievenner om forældre med fødselsdepression.

rekrutteringsarbejdet og arbejdet i familierne.

HOME-START Familiekontakt har hele tiden fokus på, hvordan vi
bedst sammen understøtter familierne, vores frivillige
familievenner, bestyrelser og koordinatorer både lokalt og
nationalt. Det gør vi i vores indsats med familierne, vores
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ANERKENDELSE OG
INTERESSEVARETAGELSE
424.803 mennesker har set HOME-START
Også på SoMe oplevede HOME-START i 2021 stor interesse
for vores organisation og støtte. Alle de skønne fortællinger
fra lokalafdelingerne, kampagne i forbindelse med
kommunalvalget og stærk kommunikation om HOME-START
øgede vores antal følgere og bredte vores budskab endnu
længere ud.

HOME-START Familiekontakts lokalafdelinger høster stor
anerkendelse blandt lokalpolitikere, kommunale kontakter og
andre samarbejdspartnere. Flere blev indstillet til og vandt
lokale frivillighedspriser og sammen fik HOME-START
Familiekontakt tildelt De Konservatives Samfundspris i 2021.
Med prisen fulgte en donation, som blev fordelt til alle
lokalafdelinger, så de kunne hylde de frivillige familievenner.
Mange af vores lokalafdelinger modtog også donationer fra
virksomheder, lokalpolitiske foreninger og andre donorer.
Endnu en HOME-START lokalafdeling kunne fejre 10-års
jubilæum i 2021, der blev fejret med støtte fra og i IKEA
Odense, hvor også fremmøde fra flere lokalpolitikere og andre
samarbejdspartnere viste deres anerkendelse af HOME-START.
Årets største begivenhed for landssekretariatet i 2021 var
beskeden om, at HOME-START Familiekontakt er kommet på

Et år med forandringer

Finansloven de næste 4 år. Det er en kæmpe anerkendelse for

For HOME-START Familiekontakt blev 2021 et år med flere

HOME-START i de 15 år, vi har eksisteret i Danmark.

store forandringer i hele organisationen. I august tiltrådte

Det er lykkedes ved, at vi såvel lokalt som nationalt er dygtige

der ny fungerende generalsekretær, der også betød

til at vise værdien af HOME-STARTs arbejde i mødet med

ændringer i landsbestyrelsen, og i november fik

politikere og øvrige samarbejdspartnere.

landssekretariatet ny kommunikations- og projektansvarlig.

Småbørnsfamiliernes talerør

Året bar også præg af et stort arbejde med at lave nye

Familieven

HOME-START taler altid ud fra familiernes perspektiv, og vi
har et stærkt samarbejde med andre organisationer og
initiativer på Børne- og Familieområdet. HOME-START er en
del af Børnesagens Fællesråd, der er et vigtigt talerør i den
offentlige debat. Her har vi blandt andet været med til at give
høringssvar til den kommende ”Barnets Lov”.
Både lokalt og nationalt er der et respektfuldt gensidigt
samarbejde med andre frivillige sociale organisationer, der
giver støtte til familier. Kontinuerligt har HOME-START i årets
løb været i kontakt med politikere, fonde og andre relevante
aktører, og vi deltog i netværksgrupper og arrangementer,
hvor HOME-STARTs formål er genkendeligt.
SIDE 7

lokal og landsvedtægter – et arbejde alle i organisationen
bidrog aktivt til i omdannelsen af HOME-START til en
demokratisk medlemsorganisation. I oktober 2021 blev
vedtægterne endelig godkendt, og HOME-START afholdte
stiftende repræsentantskabsmøde i november 2021, der
grundet COVID-19 restriktioner blev afholdt virtuelt.
Sideløbende deltog alle i organisationen i et trivselsforløb i
samarbejde med konsulenthuset Trolle og Kunze og med
støtte fra Velliv Foreningen. Et trivselsforløb, der har
styrket HOME-START som organisation og med en
handleplan, der har gjort HOME-START til en stærk og
inddragende organisation.
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Heldigvis var det muligt at afholde vores landsmøde
i 2021, og gensynsglæden på tværs i organisationen
var stor. Jane Sandberg, som har skrevet bogen
”Come Together” med HOME-START som et af 24
udvalgte frivillige fællesskaber, gav et inspirerende
oplæg om fællesskaber, og vores protektor grevinde
Mette Ahlefeldt-Laurvig holdt en varm og hjertelig
tale til os alle. Vi var alle berørte, da en far fortalte
om, hvad støtten fra HOME-START betød i hans
familie, og salen var fuld af stolthed, da
lokalafdelingerne fortalte om alle deres gode tiltag
for småbørnsfamilier i deres lokalområder.
Foto af HOME-START Familiekontakt Danmark til landsmødet 2021

LANDSBESTYRELSEN
HOME-START Familiekontakt er organiseret med en stærk
landsbestyrelse, som agerer på det strategiske niveau og har
det overordnede ansvar for at sikre, at HOME-START til enhver
tid lever op til den høje kvalitet, som er HOME-STARTs
varemærke over hele verden. Landsbestyrelsen er tæt
sparringspartner for landssekretariatet og har ledelsesansvar
for generalsekretæren.
Landsbestyrelsen er sammensat af valgte
lokalbestyrelsesmedlemmer, koordinatorrepræsentanter og
indsupplerede medlemmer. Landsbestyrelsen skiftede i
sommeren 2021 landsformand, idet daværende landsformand
Sisi Ploug Pedersen tiltrådte som fungerende generalsekretær i
landssekretariatet, og næstformand Claus Brandstrup tiltrådte
som ny landsformand.

Landsbestyrelsen i
HOME-START 2021
Claus Brandstrup, lokalbestyrelsesformand, HOMESTART Odense (formand)
Lise Holmen, lokalbestyrelsesformand, HOME-START
Vejle (børnesikkerhedsansvarlig)
Ebbe F. Nielsen, næstformand i lokalbestyrelsen, HOMESTART Næstved
Henning S. Mortensen, lokalbestyrelsesformand, HOMESTART Tønder

På HOME-STARTs stiftende repræsentantskabsmøde i
november 2021 blev Claus Brandstrup valgt som formand og
Familieven
ydermere blev der valgt tre medlemmer til landsbestyrelsen.
De to siddende koordinatorrepræsentanter fortsatte i
landsbestyrelsen. Landsbestyrelsen har endvidere pt. et
indsuppleret medlem.

Charan Nelander, direktør, Komiteen for
Sundhedsoplysning (indsuppleret)
Rikke Okkels, koordinator, HOME-START Tønder
Gitte Uttrup, koordinator, HOME-START Kolding
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