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Budgetforslag fra SF til budget 2021 
 
Voksenvenner til udsatte børn 
 
SF foreslår at  
Beslutningspunkter: 

1. Der afsættes 500.000 årligt til at finansiere 100 frivillige voksenvenner til udsatte børn, for 
eksempel igennem Red Barnet Ungdom. 

 
Begrundelse 
Mange aarhusianske børn har det svært på grund af sociale eller emotionelle udfordringer. For 
mange af dem, udvikler det sig til større problemer, som både er sværere og dyrere at gøre noget 
ved. Der har løbende været et stort arbejde for flere tidlige indsatser, som kan forebygge nogle af 
disse problemstillinger. 
 
En tidlig indsats, som har dokumenteret effekt, er voksenvenner til børn. En ven kan tage barnet 
med på museum, bage en kage, hjælpe med lektier, vise den lokale legeplads og lignende. En 
voksenven kan blive barnets fortrolige, og da voksenvennen er frivillig, kan der opbygges en stærk 
magtfri relation. Kommunen kan vurdere hvilke børn som kan have glæde og gavn af en 
voksenven, for eksempel kan familierådgivere, socialrådgivere, sundhedsplejersker og 
handicapcenteret for børn henvise børn. 
 
Red Barnet Ungdom har gennem de seneste fem år stået for projektet “Barnets ven” i Aarhus. 
Barnets ven er netop blevet evalueret af Oxford Research og har dokumenterbar effekt ift. at 
forebygge social isolation, mistrivsel, marginalisering og ensomhed og styrker børnenes personlige 
og sociale udvikling. Red Barnet Ungdom har de seneste fem år arbejdet tæt sammen med Aarhus 
kommune, hvor kommunen har henvist børnene, og Red Barnet ungdom har fundet og uddannet 
unge frivillige. Barnets ven har tidligere været finansieret af fonde, men disse bevillinger udløber. 
Barnets ven er i andre kommuner, støttet af kommunen.  
 
Red barnet ungdom vurderer at et match mellem et barn og en ung koster 10.000 kr, og at de selv 
kan finde halvdelen ved fonde. Red Barnet Ungdom har ikke mulighed for at fortsætte Barnets ven i 
Aarhus, hvis ikke der findes midler i budgettet. 
 
I besvarelsen fra forvaltningen ønsker vi et overblik over hvad der lige nu findes af voksenvenner til 
børn støttet af Aarhus kommune, og hvad økonomien er. Frivilligcenter Aarhus har for eksempel 
også et projekt med voksenvenner til børn. 
 
SF ønsker at der prioriteres midler til at etablere 100 matches mellem børn med behov, og frivillige 
unge og voksne. 
 
 
Stillet af SF’s byrådsgruppe 
Thomas Medom, Jan Ravn Christensen, Liv Gro Jensen og  Mette Bjerre 


