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Formål med dagen

¡ At sætte fokus på problemet – hvad 
ved vi om de udsatte børn, hvordan 
ser det ud i Rudersdal 

¡ Hvorledes støtter vi de økonomisk 
trængte familier samt børn med 
kognitive eller fysiske handicaps

¡ Hvorledes kan vi gøre så alle 
kommer med (får vi fat i alle børn ) ?

¡ hvordan skal vi samarbejde ? 
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deltagere
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Hvordan kan vi samarbejde

Frivillige(udføre, skabe, fællesskab)

Ekspertise(viden, børnesyn)

Økonomi, Rammer
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Christian Stadil
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Café dialog
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Opsamling -
IDEER OG UNDRINGER 
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Opsporing

¡ Statistisk ved vi, at der er flere børn og unge, der kunne have et 
behov for en hjælpende hånd? Hvordan finder vi dem? 

¡ Er der kommunale sammenhænge hvor der er nogle, som 
oplever social isolation, og som nemt kan tilgås? (f.eks. 
Dronninggårdklasserne, Skovlyskolens specialafdeling, o.l.). 

¡ Gadeteamet møder de unge, der er med i usunde fællesskaber 
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Kendskab

Jo bedre vi kender hinanden og arbejder sammen, jo mere er det 
”top of mind”. Det kan gøres gennem at :

¡ Mødes i netværk 

¡ Have faste kontaktpersoner mellem enheder (BROEN, skoler, 
foreninger, sagsbehandlere, o.l.) 

¡ Der skal være bredere kendskab til muligheden for støtte gennem 
opsøgende og fælles markedsføring -

¡ Gennem foreninger (de kan linke til BROEN fra deres 
hjemmesider) 

¡ Skærme på skoler 

¡ Internt i alle fagområder i kommunen 
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Foreninger
Foreningerne skal/kan/bør være opmærksomme på:

¡ At børnene oplever reelt fællesskab med tilhørsforhold og relationer, 
og at der laves sociale ting i foreningerne. 

¡ At gennem personlig kontakt til potentielle frivillige med små 
opgaver, kan der rekrutteres flere frivillige. 

¡ At tiltag som ”Tag en (god) ven med” eller ”Pay with a Friend”-
kontingentløsninger, kan rekruttere nye medlemmer og gøre børnene 
til ambassadører. 

¡ At trænere ved besked om forhold omkring børn så de er forberedt. 

¡ Hvordan foreningerne kan hjælpe hinanden. 

¡ At foreninger kan få undervisning og værktøj af kommunale 
fagfolk o.l. 
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Fritidstilbud

¡ Der skal være tilbud om/med både leg og konkurrence. 

¡ De 14-17-årige mangler tilbud, og foreninger savner dem i deres 
foreninger – hvilke tilbudstyper kan virke her? 

¡ Introduktion til fritidstilbud i skolen 

¡ Åben skole 

¡ Skolernes motionsuge i uge 41 
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Støtte
¡ Støttemodellen fungerer godt, og er meget enkel. 

¡ Hvad sker der når den vokser sig endnu større? 

¡ Er der penge nok? 

¡ Foreninger kan også støtte BROEN (f.eks med andel af 
målaktier). 

¡ Kan støtten udvikles? 

¡ Hvor stor er fastholdelsesgraden? Er der behov for opfølgning 
på nogle børn og unge? 

¡ Kan der ydes håndholdt hjælp (følgeskab)? 

¡ Forældreinddragelse som frivillige, til at rekruttere børn og unge med 
behov, til at skabe ekstra hænder i foreningerne (”klubtanter”). 
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Andre output af dagen
¡ Sponsorer

¡ Projekter – Rotary

¡ Politisk dagsorden

¡ Kendskab

¡ netværk
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