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1. Formål og indledning
Projekt BørneBuddies handler om at hjælpe børn, der
lever i en hverdag, hvor sygdom eller død i den
nærmeste familier fylder meget. Forskning viser, at
børn i denne gruppe er mere udsatte end deres
jævnaldrende, blandt andet i forhold til skole- og
uddannelsesforløb. Projektet søger at hjælpe disse børn
ved at give dem tid sammen med en frivillig
BørneBuddy, der gennem 4-6 måneder bruger omkring
10 timer om måneden sammen med barnet. Samværet
er på barnets præmisser, hvor barnet kan være i fokus
og få en voksens udelte opmærksomhed.
Projektet blev startet i 2016 med midler fra EgmontFonden med en tidshorisont til december 2018.
Fra 2019 fortsætter projektet som en del af driften på
Københavns Professionshøjskole.
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I december 2017 blev der foretaget en
midtvejsevaluering af projektet, som gjorde status på
projektet og dets resultater indtil videre.
Nærværende rapport udgør den afsluttende evaluering,
som bygger videre på midtvejsevalueringen og samler
op på hele projektet.
Undersøgelsen bygger på spørgeskemaer udfyldt af
familier, børn og frivillige samt en række dokumenter
udarbejdet af projektledelsen. Derudover indgår viden
fra samtaler med projektledelsen og supplerende input
fra følgeforskningen.

Projektets målsætninger
Projektets milepælsplan fra 2016 indeholder en række
konkrete mål for projektets status i december 2018,
som vil blive evalueret. Målsætninger oplistes på
de følgende to sider:
Målsætninger for børn og familier:
• 80 % af de børn der bruger lokalet og 80% af
BørneBuddies er glade for lokalet
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Målsætninger for frivillige BørneBuddies
• BørneBuddies korps opretholdt på 50 frivillige
• 50 BørneBuddies superviseret
• 80 % af de frivillige vurderer, at deres kommunikative og relationelle kompetencer i forhold til børn er
blevet opkvalificeret
• 20 henvendelser per halve år fra studerende der
ønsker at være BørneBuddy

•

200 børn har haft forløb på 4 måneder og 50 nye
børn er påbegyndt forløb

•

80 % af børn og forældre finder, at aktiviteter og
forløbslængde er passende

Målsætninger for den kvalitative
virkningsforskning

•

BørneBuddies gør en positiv forskel for 80 % af de
tilknyttede børns selvoplevede trivsel og hverdagsliv

•

1 artikel indsendt

•

80 % forældre til børn tilknyttet indsatsen vurderer,
at BørneBuddy’en har gjort en positiv forskel for
barnets trivsel og hverdagsliv.

•

Konferencedeltagelse national

•

Konferencedeltagelse international.

Projektets målsætninger
Målsætninger for projektstyring:
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•

Fleksibel model for visitation af børn/familier er
udviklet og afprøvet

•

Fleksibel model for udvælgelse af BørneBuddies er
udviklet og afprøvet

•

Fleksibel model for supervisering af BørneBuddies er
udviklet og afprøvet

•

Der er udviklet et fleksibelt og bæredygtigt
monitoreringssystem

•

Fleksibel model for intern promotion udviklet og
afprøvet

•

Frivillige inddraget i organiseringen af BørneBuddies

•

Indsatsen videreføres på Københavns
Professionshøjskole som led i organisationens
almindelige drift

•

Etableret samarbejde med to professionshøjskoler og
plan for udbredelse til øvrige professionshøjskoler er
udarbejdet.

Konklusioner
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2. Konklusioner
Evaluators overordnede vurdering er, at projektet har
fungeret godt og haft en positiv virkning for såvel børn
og familier som for de frivillige. Langt de fleste af
projektet målsætninger er da også opfyldt. Særligt kan
fremhæves at:
•

63 pct. af familierne vurderer efter et forløb, at
barnets trivsel alt i alt er forbedret

•

82 pct. af familierne oplever, at BørneBuddy’en har
været en aflastning i hverdagen

•

70 pct. af de frivillige BørneBuddies svarer, at de er
blevet bedre rustet til at arbejde med børn på
baggrund af projektet.

•

96 pct. af de frivillige svarer, at de har været glade
for at være med i projektet, og 97 pct. vil anbefale
det til andre at være med

De følgende sider præsenterer hovedresultater fra de
enkelte afsnit i evalueringen, og dernæst evalueres
målsætningerne enkeltvis.
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Konklusioner
Nøgletal om profil på familier og børn
For de deltagende familier gælder det, at der blandt
børnene er en lille overvægt af drenge, nemlig 56 pct.
Flest børn, 30 pct., er 9-10 år.
Størstedelen af forældrene er enten midlertidigt uden
for arbejdsstyrken eller funktionæransatte. Den
hyppigste årsag til, at barnet deltager i projektet er
grundet alvorligt syge forældre, dødsfald eller psykisk
sygdom. Over halvdelen af forældrene vurderer, at
barnet bekymrer sig om den syges tilstand og isolerer
sig fra vennerne.
Familierne havde ikke høje forventninger til projektet,
men lagde sig her på et ”mellem-niveau”. Langt
størstedelen forventede, at den frivillige BørneBuddy
ville lave aktiviteter sammen med barnet og blive en
ven at snakke med.
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Nøgletal om profil på frivillige
For de inkluderede BørneBuddies gælder det, at der er en
overvægt af kvinder (87 pct.) og at en stor del er 23-25
år.
Halvdelen af de frivillige studerer til sygeplejerske og over
halvdelen (67 pct.) vurderer, at projektet hænger sammen
med deres studie.
Størstedelen af de frivillige finder motivation til projektet,
fordi de vil hjælpe børn og familier, som oplever alvorlig
sygdom eller død eller på baggrund af muligheden for at
udvikle egne kompetencer.

Konklusioner
Nøgletal om familier og børns oplevelser og
vurderinger
De fleste familier vurderer, at barnets trivsel alt i alt er
forbedret (63 pct.), 77 pct. vurderer, at den tildelte
BørneBuddy har hjulpet i barnets hverdag og 82 pct.
mener, at BørneBuddy’en har været en aflastning i
hverdagen. Alle disse vurderinger vidner om overordnet
positive virkninger af projektet hos målgruppen.
De fleste forløb har varet den planlagte tid på 4 måneder
og 7-10 timer om måneden.
En stor del af forældrene (46 pct.) synes, at forløbet har
været for kort, mens en tredjedel (32 pct.) mener, at
forløbets længde har været passende. En ikke helt
ubetydelig andel (18 pct.) mener, at forløbet har været alt
for kort.
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Der er stor tilfredshed med projektets opstart, og 96 pct.
forholder sig positivt til henholdsvis første kontakt med
projektet og første møde med deres BørneBuddy. Lidt færre,
67 pct., forholder sig positivt til forløbets afslutning.

Konklusioner
Nøgletal om BørneBuddies’ oplevelser og vurderinger
Blandt de frivillige svarer 70 pct., at de er blevet bedre
rustet til at arbejde med børn på baggrund af projektet,
mens 59 pct. tilsvarende oplever, at de har været med til at
gøre en forskel.
96 pct. har været glade for at være med i projektet, og 97
pct. vil anbefale det til andre at være med – altså næsten
alle de adspurgte BørneBuddies.
De indledende processer og supervison vurderes alt i alt
meget positivt og der er enighed om, at der har været god
mulighed for at få hjælp undervejs. Det har i nogle tilfælde
været nødvendigt, da 45 pct. angiver at have stået i
situationer eller dilemmaer, der var vanskelige at håndtere.
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Langt de fleste mener, at barnets udbytte af forløbet har
været positivt og 95 pct. er enige i, at barnet alt i alt er glad
for BørneBuddies. Flere end 3 ud af 4 frivillige BørneBuddies
er enige i, at de som BørneBuddy har hjulpet i barnets
hverdag og gjort barnet mere glad.
Størstedelen af de frivillige BørneBuddies synes, at forløbets
længde er passende. Over halvdelen (56 pct.) synes, at
projektet stort set ikke eller slet ikke kunne have været
organiseret bedre.

Konklusioner
Følgeforskning og kvalitativ virkningsevaluering
Børn og forældre
Børn og forældre udtrykker, at det har stor betydning bare
at få mulighed for at få en BørneBuddy, hvilket opleves som
en anerkendelse af den pressede situation som familien
lever i. Ligeledes oplever børn og forældre, at BørneBuddies
har gjort en konkret forskel ved at skabe et frirum, hvor
hverken barn eller forælder har dårlig samvittighed, mens
barnet er sammen med sin BørneBuddy.
Børn og forældre giver klart udtryk for at deltagelsen i
BørneBuddies har været sjov og hyggelig, har fået børnene
til at føle sig som noget særligt, og givet dem følelsen af at
blive set, anerkendt og taget alvorligt. En stor del af
børnene kunne godt tænke sig at fortsætte relationen med
BørneBuddy’en.
Nogle forældre giver udtryk for at forløbet har været for
kort, hvilket hænger sammen med, at der er meget få
andre muligheder for støtte til børn og familier, der oplever
alvorlig sygdom og/eller død.
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BørneBuddies
BørneBuddies udtrykker, at de har udviklet deres
kommunikative og relationelle kompetencer i forhold til børn
og forældre inklusive at tage ansvar. De har fået øje for,
hvor forskelligt børn lever i Danmark, og de har lært at
sætte grænser i relationen til børn og forældre. Samlet set
oplever de frivillige, at det er givende, men udfordrende at
være BørneBuddy, og at forløbslængden er passende.

Forankring af projektet
Projektets forankring er både sikret internt i form af at
projektet overgår til drift på Professionshøjskolen
København. Derudover er projektet fra januar 2019 udbredt
til University College Nordjylland samt til andre afdelinger af
Professionshøjskolen København i Hillerød. Der arbejdes
endvidere på yderligere national udbredelse bl.a. gennem
videomateriale.

Konklusioner
Proces og projektstyring
Projektet er løbende blevet justeret i løbet af
projektperioden på en række punkter med hensyn til
visitation af familier og rekruttering og fastholdelse af
frivillige BørneBuddies, supervision mm.. De justeringer,
som blev foretaget i løbet af projektets første halvandet år,
vidner om en fleksibel struktur, og god og dynamisk
projektledelse og det overordnede indtryk er, at projektet
er velstruktureret og velovervejet.
I forlængelse af evalueringen er der opstillet en række
forslag til fokuspunkter fremover:
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•

Skabe endnu mere faste samarbejder med fagpersoner
og institutioner

•

Fortsat sikre støtte til BørneBuddies ved udfordringer
med kommunikation mellem BørneBuddy og familie

•

Styrke det sociale sammenhold blandt de frivillige
BørneBuddies for at sikre fastholdelse

•

Sikre løbende kvalitetssikring fremover i fravær af
monitorering.

Konklusioner på målsætninger for børn og familier
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Målsætning

Status, januar 2019

80 % af de børn, der bruger lokalet, og 80%
af BørneBuddies er glade for lokalet

100 pct. af frivillige, som har svaret, at de har anvendt
lokalet svarer at de er overordnet tilfredse med lokalet.
Lokalet evalueres ligeledes positivt af de børn og
familier, som har angivet at have brugt lokalet.

200 børn har haft forløb på 4 måneder og 50
nye børn er påbegyndt forløb

Målsætningen er næsten nået. 176 børn har
gennemført eller påbegyndt et forløb, og yderligere 14
er kommet til efter rapportens tilblivelse.

80 % af børn og forældre finder at aktiviteter
og forløbslængde er passende

Denne målsætning er ikke helt nået. 64 pct. af
forældre og børn finder at forløbet er lidt for kort eller
alt for kort. Forskellige tiltag for at tilpasse forløbets
længde er igangsat, se kapitel 11.

BørneBuddies gør en positiv forskel for 80 %
af de tilknyttede børns selvoplevede trivsel og
hverdagsliv og 80 % forældre til børn
tilknyttet indsatsen vurderer, at
BørneBuddy’en har gjort en positiv forskel for
barnets trivsel og hverdagsliv.

63 pct. af familierne er enige eller meget enige i, at
BørneBuddy’en har hjulpet barnet til at få det bedre alt
i alt, mens 77 pct. vurderer at BørneBuddy’en har
hjulpet barnet i dets hverdag. Dermed er disse
trivselsmål næsten opnået.

Konklusioner på målsætninger for frivillige BørneBuddies
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Målsætning

Status, januar 2019

BørneBuddies korps opretholdt på 50
frivillige

166 frivillige BørneBuddies er uddannet. Målsætningen er
opnået.

50 BørneBuddies superviseret

107 frivillige BørneBuddies er i hele projektperioden har
minimum modtaget de tre obligatoriske supervisioner, som
hører med til et forløb. Mange frivillige har dog haft mere end et
forløb.

80 % af frivillige vurderer at deres
kommunikative og relationelle
kompetencer i forhold til børn er
blevet opkvalificeret

70 pct. af de frivillige vurderer, at de er blevet bedre til at
arbejde med børn på baggrund af projektet. 44 pct. vurderer, at
de er blevet bedre til at tale med andre om svære emner på
baggrund af projektet.

20 henvendelser per halve år fra
frivillige, der ønsker at være
BørneBuddy

30 frivillige BørneBuddies er i gennemsnit blevet uddannet hvert
halve år.

Konklusioner på målsætninger for projektstyring
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Målsætning

Status, januar 2019

Fleksibel model for visitation af børn/familier er udviklet og
afprøvet

Evaluators indtryk er, at der er fundet en fleksibel model for
visitation af familier og børn.

Fleksibel model for udvælgelse af BørneBuddies er udviklet
og afprøvet

Evaluators indtryk er, at der er fundet en fleksibelt model for
rekruttering af frivillige.

Fleksibel model for supervisering af BørneBuddies er udviklet
og afprøvet

78 pct. af de frivillige synes at supervisionen var brugbar, og 78
pct. vurderer ligeledes, at antallet af supervisioner var passende.

Der er udviklet et fleksibelt og bæredygtigt
monitoreringssystem

Et fleksibelt monitorereringssystem er udviklet og taget i brug og
ligger til grund for denne evaluering. Systemet videreføres dog
ikke, når projektet overgår til drift.

Fleksibel model for intern promotion udviklet og afprøvet

Evaluators indtryk er at, der er udviklet en fleksibel model.

Frivillige inddraget i organiseringen af BørneBuddies

De frivillige har ikke været inddraget i organiseringen af
projektet. Det er drøftet om frivillige kunne tænkes ind i driften
ift. nogle mindre administrative opgaver. De frivillige er ligeledes
engageret i at formidle erfaringer som et led i oplæring af de nye
frivillige på de obligatoriske kurser.

Indsatsen videreføres på Københavns Professionshøjskole
som led i organisationens almindelige drift

Projektets overgang til drift er sikret fra 2019.

Etableret samarbejde med to professionshøjskoler og plan for
udbredelse til øvrige professionshøjskoler er udarbejdet

Projektet er blevet udbredt til en anden institution, University
College Nordjylland. Resterende professionshøjskoler har alle
udtrykt stor interesse for projektet men har ikke set sig i stand til
at implementere det. primært grundet i økonomi.

Konklusioner på målsætninger for kvalitativ virkningsforskning
Målsætning

Status, januar 2019

1 artikel indsendt

”It has been fun. Super –duper fantastic”: Findings from a
Danish respite programme to support young carers. Submitted
til tidsskriftet: Health and Social Care in the Community, januar
2019

Konferencedeltagelse national

Fejringskonference BørneBuddies. 28. februar 2019,
Københavns Professionshøjskole.

Konferencedeltagelse international

Konference: "Every Child has the Right to...": 2nd
International Young Carers Conference 29-31. Maj 2017,
Malmø, Sverige. Paper: BørneBuddies in Copenhagen:
supporting healthy children, who experience serious illness in
the family, by establishing a volunteer corps of students from
The Metropolitan University College
Konference: “It takes a village…” 14-16. Maj 2019, Oslo,
Norge. Paper: Supporting the wellbeing of young carers. Results
from a respite project in Copenhagen, Denmark
Konference: 14th International Family Nursing Conference
13-16. August 2019, Washington, USA. Paper: Children And
Families Experiencing Serious Illness And/or Death – Results
From A Danish Respite Research Project

16

Del 1:
Beskrivelse af
projektet
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3. Centrale projektelementer
I dette afsnit præsenteres kort projektets delelementer:
Visitation af familier og børn, rekruttering af frivillige
BørneBuddies, selve forløbet samt supervision.
Visitation af familier og børn
Kontakt til familier var i første omgang tænkt primært
gennem patientforeninger, men det viste sig mere
effektivt at henvende sig til og samarbejde med
professionelt personale, som møder børn og familier fx
sygeplejersker, socialrådgivere og skolelærere, som har
kunnet gøre familierne opmærksomme på projektet.
Derudover er Facebook også blevet anvendt blandt andet
med opslag, som er blevet delt af forskellige foreninger,
og gennem målrettet betalt annoncering.
Visitationen af familierne foregår især ved en telefonisk
samtale med projektledelsen og derefter et møde med
den frivillige BørneBuddy. Her afstemmes forventninger
og rammer for projektet.
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Rekruttering af frivillige BørneBuddies
Rekrutteringen er foregået ved uddeling af postkort,
reklamering ved forelæsninger og opslag på intranet.
De interesserede har skrevet en ansøgning og derefter
booket tid til en personlig samtale.
Efter denne proces deltager de frivillige i et obligatorisk
kursus inden deltagelse i projektet. Kurset strækker sig
over 12 lektioner og gennemgår bl.a. rammerne for at
være frivillig i projektet, de juridiske rammer, at arbejde
med børns oplevelse af sorg samt, hvordan man sikrer
den bedst mulige afslutning på projektet.
Selve forløbet
De frivillige BørneBuddies er i et forløb med et barn i 4-6
måneder og rammen er ca. 10 timer om måneden.
Aktiviteterne, som BørneBuddies og børnene laver
sammen, tager udgangspunkt i barnets ønsker.
BørneBuddies og børn har bl.a. adgang til BørneBuddieslokalet som indeholder legetøj, spil mv.

Centrale projektelementer
Supervision
Det har været et opmærksomhedspunkt, at de frivillige
altid skal kunne komme i kontakt med projektledelsen
ved problemer og bekymringer i forhold til forløbet.
Under forløbet modtager den frivillige supervision
minimum tre gange. Først foretages en indledende
supervision personligt eller over telefon med en
projektleder. Dernæst foretages gruppesupervision, hvor
de frivillige deler oplevelser og erfaringer med hinanden.
Til sidst foretages en afsluttende supervision med
projektleder, som sikrer en god afslutning på projektet.
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4. Projektets organisering
Projektet BørneBuddies er organisereret med
projektlederen og kontoret som den centrale enhed i
projektet. Figuren til højre viser projektets organisering på
styreniveau.
Centralt i organisationen sidder projektlederen,
projektkoordinatoren og den assisterende projektleder.
Organisationen består derudover af styregruppen, der er
opdelt i strategi, intervention og forskning. Den strategiske
styregruppe består af fire personer. Intervention og
forskning består begge af tre personer.
Derudover indeholder organisationen en følgegruppe, en
projektgruppe bestående af projektlederen, den
assisterende projektleder samt et korps af frivillige og
supervisorer.

Kilde: https://www.phmetropol.dk/bornebuddies/om/organisering
Den samme figur kan på ovenstående hjemmeside ses med navne og titler på medlemmerne
i de forskellige grupper
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Del 2:
Resultater for
frivillige og deltagere
– forventninger og
oplevelser
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5. Profil på familier og børn
Kønsfordeling på børn
Dette afsnit præsenterer en række baggrundsforhold på
de familier, som indgår i et forløb med en BørneBuddy.
Per 4. januar 2019 var der familier til 176 børn
registreret i forløbet. Heraf kan flere af børnene være
søskende, hvilket betyder, at en forælder således kan
tælle flere gange i statistikken.
Overvægt af drenge
På øverste figur til højre kan det se, at der er en
overvægt af drenge blandt de tilmeldte børn. Det er 56
pct. af de tilmeldte, som er drenge, mens 44 pct. er
piger.
De fleste børn er 7-11 år
Gennemsnitsalderen for tilmeldte børn er er 9 år. Det
yngste barn er således 5 år og det ældste er 15 år.
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Aldersfordeling på børn

Forældrenes beskæftigelse og uddannelsesniveau
Mange forældre står uden for arbejdsmarkedet
Som det ses i figuren til højre, angiver 42 pct. af
forældrene til børn i forløbet at stå midlertidigt uden for
arbejdsstyrken. Dette kan eksempelvis være i forbindelse
med sygdom, barsel, orlov, revalidering, aktivering eller
lignende. Den næststørste beskæftigelsesgruppe blandt
forældrene er funktionærer (32 pct. af forældrene)
Det uddannelsesniveau, som flest forældre angiver som
deres højeste, er en mellemlang videregående
uddannelse, dvs. op til 4 år. Det er en tredjedel af
forældrene, som har dette uddannelsesniveau (30 pct.).

Forældres uddannelsesniveau
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Forældres beskæftigelse

Familiestruktur og mulighed for aflastning
Flest forældre er gift
24 pct. af forældrene svarer, at de er skilt, mens 17 pct.
svarer, at vedkommende er enke eller enkemand. 12 pct.
svarer, at de er enlige eller ugifte. Den største andel af
forældrene, 45 pct., angiver dog at være gift.
Stor andel har ikke mulighed for aflastning
Mange forældre i forløbet svarer, at de stort set ingen
muligheder har for aflastning i hverdagen (35 pct.),
mens 37 pct. svarer, at familien hjælper til. 28 pct.
angiver, at venner af familien hjælper til. Kun 4 pct. af
forældrene angiver at få hjælp fra det offentlige.
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Forældres civilstatus

Muligheder for aflastning i hverdagen

Baggrund for ønske om deltagelse og barnets trivsel
Mange børn er bekymrede og isolerede
De hyppigste årsager til, at børnene deltager i projektet
er grundet alvorligt syge forældre, døde forældre eller
psykisk syge forældre (se figur til højre).
Når man beder forældrene vurdere barnets trivsel, svarer
over halvdelen, at barnet bekymrer sig om den syges
tilstand samt isolerer sig i forhold til vennerne.
Derudover oplever 39 pct., at barnet har manglende
overskud til at deltage i planlagte aktiviteter (se figur
nedenfor).

Vurdering af barnets trivsel
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Baggrund for ønske om deltagelse

Familiernes ønsker og forventninger inden forløbet
Ikke høje forventninger forud for forløbet
Der tegner sig et overordnet billede af, at familierne ikke
havde de store forventninger forud for BørneBuddiesforløbet. Flest af forældrene, nemlig 36 pct., svarede
inden forløbet begyndte, at de havde mellemhøje
forventninger, mens 39 pct. svarer ”ved ikke”. Således er
det kun 25 pct. af forældrene, som svarer, at de havde
høje eller meget høje forventninger.
Langt den største andel af familierne forestillede sig, at
den tilknyttede BørneBuddy ville lave aktiviteter sammen
med deres barn (84 pct.) og blive en ven at snakke med
(59 pct.).
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Niveau for forældres forventninger

Familiers forventninger til konkrete aktiviteter

6. Profil på frivillige BørneBuddies
Kønsfordeling på BørneBuddies
På de følgende sider præsenteres baggrundsinformation
om de frivillige BørneBuddies, deres motivation til at
deltage i projektet og forventninger. Der var per 4.
januar 2019 129 tilmeldte frivillige BørneBuddies.
Først ses her på køns- og aldersfordelingen.
Stor overvægt af kvinder
En stor overvægt på 87 pct. af de frivillige er kvinder.
Dermed er kun 13 pct. mænd. Dette afspejler til dels de
studerende på Københavns Professionshøjskole, hvor der
ligeledes er en stor overvægt af kvindelige studerende.

De fleste BørneBuddies er mellem 22 og 27 år
En stor del af de frivillige er i begyndelsen eller midten af
20’erne. 55 pct. af de frivillige er 23-25 år. En lille andel
på 6 pct. af de frivillige er 33 år eller ældre. Dette
afspejler ligeledes de studerende på Københavns
Professionshøjskoles sammensætning.
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Aldersfordeling på BørneBuddies

Stor sammenhæng mellem studie og projektet
Over halvdelen af de frivillige studerer sygepleje
Præcis halvdelen af de frivillige kommer fra
Sygeplejerskeuddannelsen, hvorfra projektet ledes. Af de
resterende 50 pct. studerer en del fysioterapi,
socialrådgiver, ergoterapeut og lærer. Denne fordeling vil
dog formentlig ændre sig efter fusionen mellem Metropol
og UCC til Professionshøjskolen København, da dette har
muliggjort rekruttering af pædagogstuderende og af flere
lærerstuderende fra Campus Carlsberg og Campus Nord i
Hillerød.
De frivillige oplever sammenhæng med deres
studie
Et stort flertal (67 pct.) af de frivillige svarer, at projektet
i høj grad eller i nogen grad hænger sammen med deres
studie.

I hvor høj grad synes du projektet hænger
sammen med dit studie?
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Studieretning for BørneBuddies

BørneBuddies motiveres af ønske om at hjælpe
Motivationen ligger primært i at hjælpe og egen
faglighed
En meget stor andel på 91 pct. af de frivillige svarer, at
deres motivation for at deltage i projektet er at hjælpe
børn og familier, som oplever alvorlig sygdom eller død.
Over halvdelen giver udtryk for, at det også handler om at
styrke deres egen faglighed, idet 53 pct., svarer, at de
ønsker at udvikle deres faglige kompetencer, mens 43 pct.
ønsker at udvikle sig personligt.
36 pct. deltager i projektet. fordi det passer ind i deres
uddannelsesprofil og tanker om kommende arbejde, mens
33 pct. ønsker erfaring med at arbejde med sårbare børn.

”Min første prioritet for at deltage er at hjælpe
nogle børn! Sekundært er mine faglige
kompetencer, som alt andet lige vil komme i spil,
da jeg vil bruge min viden fra læreruddannelsen.”
- BørneBuddy om forventninger til forløbet
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Motivation for BørneBuddies

De frivillige BørneBuddies vil gøre en forskel for familierne
BørneBuddies’ egne erfaringer
29 pct. af de frivillige BørneBuddies svarer, at de har
erfaringer med alvorlig sygdom fra venner, kærester og
bekendte. 26 pct. har oplevet det i deres egen nære
familie, mens 23 pct. har erfaring med det fra jobs. Kun
22 pct. har ikke tidligere erfaring med alvorlig sygdom.
BørneBuddies’ forventninger
Når man spørger de frivillige BørneBuddies, hvad de
forventer af udbytte af projektet, svarer et stort flertal
på 86 pct., at de forventer at gøre en forskel for et barn
og en familie, mens 73 pct. forventer at få nogle gode
oplevelser sammen med barnet.
Kun 9 pct. forventer at få et større netværk på
Metropol/Københavns Professionshøjskole som udbytte af
projektet, så det er altså ikke en udbredt baggrund for at
indgå i projektet.

BørneBuddies’ egne erfaringer med alvorlig sygdom

BørneBuddies’ forventninger til udbytte af projektet

*
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*Metropol eller Københavns Professionshøjskole

7. Familier og børns oplevelser og vurderinger
På de følgende sider præsenteres de deltagende familier
og børns evaluering af projektet. Efter endt forløb har
familierne fået tilsendt et spørgeskema med en række
spørgsmål om forløbet. Der var per 4. januar 2019 57
familier til deltagende børn, som havde besvaret
spørgeskemaet. Af disse, angiver omkring 77 pct. at det
er forælderen, som besvarer skemaet, mens godt 19 pct.
angiver, at forælder og barn sammen besvarer skemaet.
De fleste har brugt 9-10 timer om måneden
30 pct. svarer, at barnet har brugt 9-10 timer om
måneden sammen med sin BørneBuddy. Knap en
fjerdedel, 23 pct., har brugt mindre, 3-4 timer. Kun 4 pct.
har brugt mere end 12 om måneden sammen med deres
BørneBuddy.

Halvdelen af forløbene varede 4 måneder
For langt de fleste familier (53 pct.) varede forløbet den
planlagte tid på 4 måneder. Enkelte forløb har dog varet
helt ned til 1 måned (4 pct.) og mere end 7 måneder (4
pct.).
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Hvor mange timer om måneden har barn og BørneBuddy
brugt sammen?

Hvor mange måneder varede forløbet?

Mange familier synes, at forløbet er lidt for kort
Familiernes holdning til forløbets længde
Et væsentlig element eller kriterie for projektet er, at en
stor andel af familierne skal være tilfredse med forløbets
længde. Figuren nedenfor viser fordelingen på dette
nøglespørgsmål.
Overordnet set er familierne ikke helt tilfredse med
forløbets længde. Nærved halvdelen (46 pct.) svarer, at
de synes, forløbet var lidt for kort, mens 18 pct. svarer,
at forløbet var alt for kort. Omtrent en tredjedel, 32 pct.,
svarer dog, at de synes forløbets længde var passende.
Denne problematik har også været belyst i den
kvalitative forskning og vil i et senere afsnit blive
nuanceret.

”Jeg synes forløbet var for kort til at [barnet] kunne nå
at knytte sig…. Jeg har svært ved at se idéen i at møde
endnu et menneske, som så efter kort tid forsvinder
igen. Når man har mistet, har man nok nærmere brug
for stabile og længerevarende forhold”.
- Forælder til barn om længde på forløbet

Hvad synes du om forløbets længde?
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Stor tilfredshed med opstart på forløb
Den første kontakt og møde med BørneBuddy’en
fungerede godt
De fleste forældre evaluerer den første kontakt med
projektet positivt. 72 pct. svarer, at den var ”rigtigt god” og
24 pct. svarer at den var ”god”. Det er altså 96 pct. af
forældrene, der vurderer den første kontakt positivt.
Ligeledes evaluerer et stort flertal af forældre og børn det
første møde med BørneBuddy’en positivt. 63 pct. svarer, at
det var ”rigtigt godt”, mens 33 pct. angiver, at det var
”godt”. 4 pct. svarer, at det hverken var godt eller dårligt.
Dermed er der ingen negative svar på dette spørgsmål.
Forløbets afslutning
Forældre og børn er fortsat positive, men noget mere
forbeholdne, når det kommer til evalueringen af forløbets
afslutning. 38 pct. svarer, at afslutningen var rigtig god,
mens 29 pct. svarer, at den var god. Et flertal på 67 pct. er
således positive. 15 pct. svarer, at afslutningen hverken var
god eller dårlig, mens 4 pct. svarer at afslutningen var
dårlig, og 6 pct. at den var rigtig dårlig. 10 pct. forholder sig
altså negativt samlet set.
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Den første kontakt til projektet

Det første møde med BørneBuddy’en

Forløbets afslutning

BørneBuddies laver mange forskellige aktiviteter med barnet
Aktiviteter og udflugter fylder mest
Figuren øverst til højre viser en oversigt over, hvilke
aktiviteter barnet har lavet med sin BørneBuddy. 70 pct.
svarer, at de har lavet forskellige aktiviteter sammen
med deres BørneBuddy. 54 pct. har været på udflugter,
mens 42 pct. angiver, at de har brugt en del af tiden med
deres BørneBuddy på at snakke. 30 pct. har været i
BørneBuddies-lokalet på Tagensvej.
BørneBuddies-lokalet
Figuren nederst til højre viser en oversigt over, hvor ofte
barnet har været i BørneBuddies-lokalet. Knap halvdelen,
47 pct. har ikke været i BørneBuddies-lokalet, mens 22
pct. har været der en gang. Mindre andele, har været
der flere gange. Brugen af lokalet har i høj grad været
influeret af geografi og transporttid til og fra lokalet,
hvilket har betydet, at børn som bor langt væk, oftest
ikke har benyttet lokalet.
Generelt evalueres BørneBuddies-lokalet særdeles godt
af forældre og børn, men datagrundlaget er desværre
meget småt på dette spørgsmål, hvorfor det ikke er vist.
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Hvilke aktiviteter har barnet lavet med sin BørneBuddy?

Hvor mange gange har barnet brugt BørneBuddies-lokalet?

Over en tredjedel angiver positiv betydning for barnet trivsel
Flest forholder sig positivt eller neutralt
Figurerne til højre viser forældre og børns vurderinger af
forløbets bidrag til fire nøglespørgsmål om trivsel: 1)
hjælp til at deltage i planlagte aktiviteter, 2) overskud til
at følge med i skolen, 3) lyst til at være sammen med
familie og 4) lyst til at være sammen med venner.
Svarene på de fire dimensioner tegner nogenlunde
sammen mønster: Mellem 35 pct. og 39 pct. oplever, at
projektet har hjulpet barnet på de udvalgte
trivselsdimensioner, mens en lidt større andel på mellem
40 pct. og 52 pct. svarer, at de hverken er enige eller
uenige i udsagnene om projektet. Forholdsvis små
andele på mellem 6 pct. og 12 pct. svarer, at de er
”uenige” eller ”meget uenige” i udsagnene.

BørneBuddy’en har hjulpet barnet til at deltage i
planlagte aktiviteter

BøneBuddy’en har givet barnet mere overskud til at
følge med i skolen

BørneBuddy’en har givet barnet mere lyst til at være
sammen med sin familie

BørneBuddy’en har givet barnet mere lyst til at være
sammen med sine venner
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Et flertal oplever forbedret trivsel efter forløbet
Forløbets bidrag til barnets trivsel alt i alt
Når man ser på vurderingerne af barnets generelle eller
samlede udbytte af projektet med en BørneBuddy,
vurderer størstedelen, at barnet alt i alt har fået det
bedre. 63 pct. angiver nemlig at være ”meget enig” eller
”enig” i, at barnet har fået det bedre. 25 pct. forholder
sig neutralt med ”hverken enig eller uenig” og kun 8 pct.
forholder sig negativt ved at svare ”uenig” (6 pct.) eller
”meget uenig” (2 pct.).

”Jeg synes, at dette forløb har befordret deres
selvværd, at en ekstra voksen gerne vil bruge
tid sammen med dem og bruge deres fritid på
dem. Det, at de har været i centrum og at de
har været glade og stolte over, at de er blevet
hentet af dem fra skole ind imellem... Så de har
måske følt sig lidt specielle på den gode måde.”
- Forælder til barn om barnets oplevelse af
forløbet

BørneBuddy’en har hjulpet barnet til at få det bedre alt i alt
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Forløbet har positiv effekt for familiernes hverdag
Meget positive vurderinger af Børnebuddies’
betydning
Af figurerne til højre kan det aflæses, at flest forholder
sig positivt til BørneBuddy’ens betydning for barnets
hverdag og aflastning i hverdagen.

BørneBuddy’en har hjulpet barnet i dets hverdag

I forhold til barnets hverdag, vurderer 77 pct., at de er
”meget enige” eller ”enige” i at BørneBuddy’en har
hjulpet barnet i deres hverdag. Det står i skarp kontrast
til den andel, som angiver, at de er ”uenige” eller ”meget
uenige”, nemlig kun hhv. 4 pct. og 2 pct.

Samme mønster ses ved spørgsmål om BørneBuddy’ens
betydning for aflastning i hverdagen. Her er det hele 44
pct. som angiver det bedst mulige svar, nemlig at
BørneBuddy’en i høj grad har været en aflastning i
hverdagen. Hertil angiver 38 pct. ”i nogen grad”.
Samlet er det kun 11 pct., der angiver ”i mindre grad”
eller ”slet ikke”.
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BørneBuddy’en har været en aflastning i hverdagen

8. BørneBuddies’ oplevelser og vurderinger
På de følgende sider præsenteres de frivillige BørneBuddies’
oplevelser med projektet.
Efter at have afsluttet et eller flere forløb har de frivillige fået
tilsendt et spørgeskema om projektet. Der var per 4. januar
2019 27 frivillige, som havde besvaret spørgeskemaet.
Af de 27 frivillige svarer 12 af dem, at de har haft et enkelt
forløb, mens 15 af dem har haft to forløb som BørneBuddy for
et barn.
Børnebuddies’ vurderer forløbets længde som passende
Langt størstedelen angiver ”passende”, når de vurderer
forløbets længde, nemlig 81 pct. En lille andel på samlet set
15 pct. mener, at forløbet har været for kort.
Vurderingerne af forløbets organisering er en smule mere
spredte. Flest, 30 pct. vurderer, at forløbet stort set ikke
kunne have været organiseret bedre, mens 22 pct. forholder
sig neutralt ved at svare ”hverken eller”. En stor andel, 26
pct. svarer, at forløbet slet ikke kunne have været organiseret
bedre. Vurderingerne hælder samlet set derfor klart til den
positive side.
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Hvad synes du om forløbets længde?

Kunne forløbet have været organiseret bedre?

BørneBuddies’ vurderer, at barnet er blevet hjulpet
Enighed om barnets positive udbytte af
BørneBuddies
Som det ses på figurerne til højre, har ingen af de 27
adspurgte BørneBuddies angivet ”uenig” eller ”meget
uenig”, når de har vurderet barnets udbytte af projektet.
Til gengæld har store andele angivet ”enig” og ”meget
enig”, hvilket betyder, at der generelt er enighed om, at
barnets udbytte har været positivt.
Klart størstedelen, 95 pct., er ”meget enige” eller ”enige”
i, at barnet alt i alt er glad for BørneBuddies (nederste
figur). Ved de to øvrige spørgsmål, forholder lidt flere sig
neutralt ved at svare ”hverken enig eller uenig”, nemlig
15 pct. ved spørgsmål om, hvorvidt BørneBuddies har
hjulpet i barnets hverdag og 19 pct. ved spørgsmålet
om, hvorvidt BørneBuddies har gjort barnet mere glad.
Det forholder sig dog stadig således, at langt de fleste er
”meget enige” eller ”enige i”, at man som BørneBuddy
har hjulpet i barnets hverdag (85 pct.) og gjort barnet
mere glad (78 pct.)
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Jeg har hjulpet i barnets hverdag

Jeg har gjort barnet mere glad

Barnet er alt i alt glad for BørneBuddies

Arbejdet med børn styrker kompetencer
Børn i fokus
De 27 BørneBuddies, som har besvaret spørgeskemaet,
har også angivet, hvilke personlige og/eller faglige
kompetencer, deres deltagelse i BørneBuddies har
forbedret.
Øverst til højre ses en ordsky over, hvilke ord, de
frivillige BørneBuddies oftest har skrevet, når de har
angivet, hvilke kompetencer, projektet har forbedret for
dem.
Nederst til højre ses det, at flest har angivet, at de er
blevet bedre rustet til at arbejde med børn (70 pct.). En
stor andel føler også, at de igennem deres frivillige
arbejde har gjort en forskel (59 pct.).

”Jeg er blevet bedre til at håndtere svære situationer,
have svære samtaler og formidle viden til et barn.”
- Frivillig BørneBuddy om hvilke kompetencer,
vedkommende oplever at have forbedret efter
projektet
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Udpluk af hyppige
ord brugt til at
beskrive, hvilke
kompetencer
deltagelse i projekt
BørneBuddies har
forbedret

Hvilke af følgende udsagn beskriver dit udbytte af
projekt BørneBuddies?

Samlet set stor tilfredshed blandt BørneBuddies
BørneBuddies har været glade for deres deltagelse
Til spørgsmålene om hvorvidt, den frivillige BørneBuddy har
været glad for at være med i projektet og i hvor høj grad
vedkommende vil anbefale andre medstuderende at deltage i
projekt BørneBuddies, svarer ingen af de 27 adspurgte, at de
er henholdsvis ”uenige” eller ”meget uenige” eller ”i mindre
grad” og ”slet ikke”. Det vil sige, at de fleste af de adspurgte
forholder sig positivt.

Jeg har selv været glad for at være med i BørneBuddies

96 pct. udtrykker enighed i, at de har været glade for at være
i BørneBuddies. 97 pct. vil ”i høj grad” eller ”i nogen grad”
anbefale andre medstuderende at deltage i projektet.

”Projekt Børnebuddies har udviklet mig ligeså vel fagligt
som personligt. I mit job tænker jeg tit tilbage på forløbet,
og bruger nogle af de strategier, vi lærte til undervisning,
og som jeg selv erfarede i forløbene. Jeg er meget stolt af
at have været med i projekt BørneBuddies, og synes hele
oplevelsen har været over al forventning!”
- Frivillig BørneBuddy’s tanker om forløbet
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I hvor høj grad ville du anbefale andre medstuderende
at deltage som frivillig i projekt BørneBuddies

Positive vurderinger af forløbets start og supervision
Især den indledende proces har fungeret godt
I de frivillige BørneBuddies’ vurdering af de indledende
faser samt supervision undervejs i forløbet, vurderes alle
elementerne positivt af langt de fleste.
97 pct. synes, at den indledende ansøgningsproces og
samtale fungerede godt (målt på antal ”meget enig” og
enig”-angivelser). 92 pct. har følt sig godt klædt på pga.
kurset, mens en lidt lavere andel, 78 pct., både mener, at
antallet af supervisioner var passende og at supervisionerne havde læringsværdi og var brugbare. Den
største andel af ’kritiske’ BørneBuddies findes ved sidste
spørgsmål om supervisionernes læringsværdi og
brugbarhed, hvor 19 pct. er hverken enige eller uenige i,
at supervisionerne havde læringsværdi og var brugbare.

”Supervisionerne under forløbet har også været godt. På
den måde har jeg følt, at man ikke er 'efterladt til sig
selv'. Det har både været givende at snakke med
projektledere og også andre BørneBuddies.”
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- Frivillig BørneBuddy om supervision

Den indledende ansøgningsproces og samtale fungerede godt

Jeg følte mig godt klædt på til at være BørneBuddy pga. kurset

Antallet af supervisioner var passende

Supervisionerne havde læringsværdi og var brugbare

God støtte på trods af vanskelige dilemmaer
Børnebuddies føler sig trygge undervejs
Generelt er der stor enighed blandt de frivillige
BørneBuddies i, at der har været gode muligheder for at
få støtte undervejs i projektet.
89 pct. angiver, at være ”meget enige” eller ”enige” i, at
der har været god mulighed for at stille spørgsmål og få
hjælp undervejs, 93 pct. er ”meget enige” eller ”enige” i,
at der har været nogen at henvende sig til og drøfte
situationer med, hvis BørneBuddy’en har haft behov for
det, mens 92 pct. har følt sig tryg som BørneBuddy. Det
er altså positive tilbagemeldinger fra langt størstedelen
af de 27 adspurgte.
En ret stor andel, nemlig 45 pct., angiver også at have
stået i situationer, der var for vanskelige at håndtere.
Derfor er det ekstra gavnligt, at så store andele af de
frivillige BørneBuddies giver udtryk for, at der er hjælp
og vejledning at hente, hvis man har brug for det.
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Der har været god mulighed for at stille spørgsmål og få
hjælp undervejs

Der har været nogen at henvende sig til og drøfte
situationer med, hvis jeg har haft behov

Jeg har følt mig tryg som BørneBuddy

Jeg har som BørneBuddy stået i situationer, der var for
vanskelige at håndtere (fx et etisk dilemma)

Stor tilfredshed med BørneBuddies-lokalet
Over halvdelen har brugt BørneBuddies-lokalet
Et flertal på 59 pct. har i løbet af et forløb anvendt
BørneBuddies-lokalet på Tagensvej med barnet. 15 pct.
har anvendt lokalet mere end 5 gange, mens mellem 44
pct. har anvendt lokalet 1-4 gange. En stor del svarer, at
de har brugt lokalet til at spille på Xbox eller lege med
legetøjet der.

Hvor mange gange har du anvendt BørneBuddies-lokalet
med barnet?

Alle BørneBuddies, der har svaret, at de har anvendt
lokalet, svarer efterfølgende, at de er meget tilfredse
eller tilfredse med lokalet.

”Stedet er udelukkende lavet til børn, og det kan
mærkes på børnene. De forbinder ikke rummet med
andet end at lege. Og det er selvfølgelig et plus at
der er varm kakao, popcorn og kiks ;-)”
- Frivillig BørneBuddy om BørneBuddies-lokalet
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Hvor tilfreds er du overordnet med lokalet?

9. Følgeforskning kvalitativ virkningsevaluering
Det følgende afsnit opsummerer den kvalitative
virkningsevaluering foretaget som en del af projektet.
Datagrundlag og metode
Den kvalitative virkningsevaluering er baseret på semistrukturerede interview, der fokuserede på hvordan
børn, forældre og BørneBuddies oplever hverdagslivet
for børnene, og hvilken betydning BørneBuddy’en har
haft for barn og forældre.
22 børn, 21 forældre og 20 BørneBuddies fordelt på 18
familier blev interviewet. Derudover er der afholdt tre
fokusgruppeinterview med i alt 17 BørneBuddies med
fokus på, hvad det har betydet for dem at være
BørneBuddy.
Ved hjælp af formålsrettet udvælgelse blev en
heterogen gruppe af børn sammensat i forhold til køn,
alder, relation til den syge/afdøde, sygdommens
karakter, og social status.
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24 familier blev kontaktet og 18 accepterede deltagelse. 5
familier afslog på grund af mangel på overskud, 1 familie
accepterede men trak sig senere, fordi barnet ikke
ønskede at deltage. 5 af disse familier havde børn i
alderen 12-14 år.
De inkluderede børn fordelte sig på 11 drenge og 11
piger, i alderen 5-11 år. 4 familier havde 2 deltagende
børn, i 2 af disse familier delte børnene en BørneBuddy, i
de resterende 2 familier havde børnene hver én
BørneBuddy.
Med henblik på dels at skabe en tillidsfuld relation til børn
og forældre dels at følge BørneBuddy-forløbet blev der
planlagt tre besøg hos hver familie: I starten, midtvejs og
efter afslutning.

Grundet familiernes pressede situation blev nogle
interviewaftaler aflyst resulterende i 3 interview hos 11
familier, 2 interview hos 4 familier og 1 interview hos 3
familier. Interviews med børn og forældre blev afholdt i
hjemmet på nær en familie som blev interviewet på
Københavns Professionshøjskole.
Vi opfordrede børnene til at tale med os uden deres
forældres tilstedeværelse, men vi lod børnene
bestemme selv. Vi interviewede børn og forældre hver
for sig i 12 familier.
De deltagende børn blev opfordret til at tage billeder af
nogle af deres aktiviteter med BørneBuddyen. 11 børn
tog billeder som blev inddraget i interviewene.
BørneBuddies tilknyttet de 18 familier blev interviewet
1 gang på Københavns Professionshøjskole efter
afslutning af forløbet.
Interview fandt sted mellem marts 2017 og august
2018 og varede mellem 15 minutter og 1 time og 50
minutter. De blev optaget og transskriberet.

46

BørneBuddies betydning for deltagende børn
Børnene lever i familier, hvor hverdagslivet for en
meget stor del er presset på grund af sygdom og/eller
dødsfald. Det betyder, at børnene oplever, at der (i
perioder) er mindre plads og overskud til dem. Mange
af børnene bekymrer sig om den syge og forsøger så
godt som muligt at tage hensyn til den syges behov,
uanset om det er en forælder eller en søskende, der er
syg.
De deltagende børns understregning af, hvor sjovt og
hyggeligt det er at være sammen med sin BørneBuddy
viser, at betydningen af at kunne lege uforstyrret med
en voksen, der er oprigtigt interesseret i barnet, er
vigtigt for børnene. De får en voksens udelte
opmærksomhed og føler sig herved som noget særligt
og oplever, at det er ok at tage plads.
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Samværet med BørneBuddy’en får således børnene til
at føle sig set, anerkendt og taget alvorligt, både som
et barn, der lever et presset hverdagsliv på grund af
sygdom og derfor har brug for et frirum, og som et
barn, der har brug for at lege og have det sjovt uden at
få dårlig samvittighed.
En del af børnene ytrer, at BørneBuddy’en er blevet en
god ven, som de gerne ville fortsætte relationen til.

BørneBuddies betydning for forældre
Forældrene giver udtryk for, at de (i perioder) har
dårlig samvittighed overfor det raske barn/de raske
børn, fordi de enten på grund af egen sygdom eller en
partners/et barns sygdom har mindre mulighed for at
give barnet udelt opmærksomhed og/eller lave
aktiviteter med barnet.
Mange forældre udtrykker, at BørneBuddies har gjort
en konkret forskel i både barnets og deres eget liv. For
det første har BørneBuddies gjort det muligt at gøre
nogle af de ting, som forældrene ikke selv kan med
barnet, hvilket afhjælper den dårlige samvittighed, da
langt de fleste forældre ser, hvor glad barnet er for sit
samvær med BørneBuddy’en.
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For det andet kan forælderen i de timer, hvor barnet er
sammen med sin BørneBuddy, gøre nogle af de ting,
som det ellers kan være svært at nå.
Forældrene udtrykker, at bare det at få en BørneBuddy
til barnet hjælper, idet det er en anerkendelse af
familiens og barnets pressede hverdagsliv. Mange af
dem oplever at stå meget alene og efterlyser flere
muligheder for hjælp. Forældrenes ønske om at
BørneBuddy-forløbet kunne vare længere end fire
måneder skal således også ses i lyset af dette forhold.

BørneBuddies betydning for frivillige
De frivillige opøver deres relationelle og kommunikative
kompetencer ikke bare i forhold til børnene, men også i
forhold til samarbejdet med forældre, hvoraf en del er
meget pressede.

Langt de fleste frivillige udtrykker, at det samlet set er
meget givende at være BørneBuddy, men at det til tider
også kan være udfordrende, og at det kræver en stor
portion energi og gåpåmod.

Mange frivillige tager således et stort ansvar i forhold til
at få lavet aftaler med familier, og de udtrykker, at de har
lært at sætte grænser for deres involvering i familierne,
fx når de er blevet spurgt, om de ikke kunne fortsætte
som babysitter efter endt BørneBuddy-forløb.

De frivillige er derfor meget glade for supervisionen, der
understøtter deres håndtering af udfordrende
situationer med forældre og børn. Samtidig hermed er
de glade for længden på BørneBuddy-forløbene, som for
dem har været til at overskue, og hvor det har været
muligt at få BørneBuddies til at passe sammen med
studier og fritidsarbejde.

En stor del af de frivillige oplever det som meget givende
for deres senere professionsvirke, at være hjemme hos
familier og se de meget forskellige vilkår, som børn lever
under. Det har åbnet deres øjne for den diversitet, der
eksisterer i Danmark.
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Del 3:
Procesevaluering
og projektets
fremtid
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10. Forankring af projektet
Det har fra begyndelsen været et formål med projektet
at sikre en langsigtet effekt ved at:
1) Forankre projektet som fast tilbud og
2) Udbrede det til andre uddannelsessteder.
I november 2017 udarbejdede projektledelsen en
forankringsplan for projektet.
Forankring på Københavns Professionshøjskole
Projektet vedbliver at være på Københavns
Professionshøjskole som frivilligt ekstracuriculært
projekt. Sekretariatet vedbliver at bestå af to
koordinatorer der varetager opgaverne på deltid.
Derudover er projektet blevet udbredt til andre
afdelinger af Københavns Professionshøjskole herunder i
Hillerød, hvilket har gjort det muligt at tilbyde
BørneBuddies-forløb i Nordsjælland.
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Udbredelse til andre University Colleges
Projektet er fra januar 2019 blevet udbredt til
Professionshøjskolen University College Nordjylland i
afdelingen i Aalborg under navnet ”Børne- og
UngeBuddies” med sygepleje- og pædagogstuderende
som frivillige.
Projektet på University College Nordjylland minder i høj
grad om BørneBuddies på Københavns Professionshøjskole, men med enkelte tilpasninger. Projektet i
Nordjylland har således yderligere fokus på forankring i
lokalmiljøet i samarbejde med kommunale og regionale
aktører.
Man kan læse mere om projektet på hjemmesiden:
https://www.ucn.dk/om-ucn/erhvervssamarbejde/børne-og-ungebuddies

11. Proces og projektudvikling
I dette afsnit gennemgås de vigtigste elementer i
projektet, hvilke udfordringer, de har mødt, samt hvilke
justeringer, der er foretaget.
Det overordnede indtryk er, at projektet er
velstruktureret og velovervejet, samt at de fleste
målsætninger er blevet opfyldt. Den høje grad af
skriftlighed tyder på god og grundig projektledelse, som
samtidig øger dokumentation og mulighed for
vidensdeling både til andre og internt i projektstyringen.
De justeringer, som blev foretaget i løbet af projektets
første halvandet år, vidner om en fleksibel struktur, og
god og dynamisk projektledelse. Der foreligger mange
overvejelser over projektet i form af:
•
•
•
•

Drejebog for projektet
Milepælsplaner
Statusrapporter
Forankringsplaner

Det er disse planer og dokumenter, som nærværende
vurdering baserer sig på.
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1. Formidling og visitering af familier
I alt 176 familier og børn har været igennem et forløb.
Formidlingen blev i løbet af projektets første år
refokuseret, så den især rettede sig mod at gå igennem
relevante fagpersoner fremfor gennem selvstændig
annoncering på Facebook, kontakt til patientforeninger
og lignende. Dette fokus er blevet fastholdt dog fortsat
med nogen annoncering på Facebook. Desuden har
indslag i lokal-tv, landsdækkende tv, radio og flere
artikler i aviser og ugeblade givet meget god omtale af
tilbuddet.

Dermed er det blevet vigtigt at fastholde et godt forhold
og god kontakt til disse fagpersoner og deres
institutioner. Dette er i en vis udstrækning lykkedes, da
det er erfaringen at nogle fagpersoner sender mange
børn. Eftersom projektet skal fortsætte på ubestemt tid,
kunne det være fordelagtigt at skabe faste samarbejder
med disse.

Med hensyn til visitation erfaredes det hurtigt, at
processen kunne tage lang tid og at et grundvilkår for
målgruppen er, at nogle familier er svære at få stabil
kontakt med og at flere hopper fra i sidste øjeblik på grund
af manglende overskud.
Flere frivillige angav i midtvejsevalueringen, at det kan
være udfordrende at få kontakt til familierne grundet et
presset hverdagsliv, hvilket vil være et centralt
opmærksomhedspunkt også fremadrettet i supervision og
støtte af frivillige.

2. Overvejelser om forlængelse af forløbet
Som vist på side 30, svarer i alt 64 % af familierne og
børnene, at forløbet var for kort. En overvejelse har derfor
været at opjustere forløbets længde fra 4 til 6 måneder.
Dette finder støtte i den kvalitative forskningsevaluering.
Omvendt må tages i betragtning, at blandt de frivillige
BørneBuddies synes et stort flertal på 81 pct., at forløbets
længde var passende.
Som forsøg har der været tilbudt mulighed for
genhenvendelse til 9 udvalgte familier. Heraf er kun 3
familier endt med at benytte sig af tilbuddet. Dette kunne
indikere, at der alligevel ikke er den store efterspørgsel efter
længere forløb, når alt kommer til alt.
Ligeledes tilbydes nu forløb på op til seks måneder i stedet
for 4. Erfaringerne er indtil videre gode.
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3. Rekruttering og fastholdelse af frivillige
BørneBuddies
Den overordnede erfaring er, at det ikke har været
vanskeligt, at rekruttere frivillige. Milepælsplanen angiver
et mål om et korps på 50 frivillige, hvilket rigeligt er
opnået. Erfaringen er, at det virker godt at komme ud til
forelæsninger og lignende og fortælle om projektet.
Derudover virker det godt at være tilstede på mange
platforme samtidig: postkort, Facebook, instagram,
forelæsninger mm. Rekrutteringsmæssigt er det især
samtalerne der har fungeret godt især som
forventningsafstemning. Der er således fundet en
velfungerende rekrutteringsmodel.
Fastholdelsesmæssigt er erfaringerne overordnet ligeledes
positive. De fleste frivillige vælger således at blive og tage
endnu et forløb, nogle endda efter et studieskift eller endt
studie.
En netværksmiddag blandt de frivillige gav gode
tilbagemeldinger. Med lidt færre ressourcer til rekruttering
i fremtiden kunne det derfor være en god indgangsvinkel
til at sikre fastholdelse og måske endda rekruttering, at
styrke det sociale sammenhold mellem de frivillige.
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4. Kursus og supervision
Erfaringerne med introkurset for nye BørneBuddies er
overvejende gode. Længde og indhold betegnes som
passende, og der omtales positive evalueringer fra de
frivillige.
Supervisionen i løbet af forløbene er blevet justeret en
smule så den primært er individuel og foregår telefonisk
for at sikre fleksibilitet og at den bliver gennemført. De
frivillige BørneBuddies evaluerer supervisionen meget
positivt, om end enkelte synes, at antallet af supervisioner
ikke har været helt passende.
5. Anden understøttelse af BørneBuddies herunder
BørneBuddies-lokalet
BørneBuddies-lokalet evalueres overordnet positivt og må
alt i alt siges at fungere godt. Derudover har det været
efterlyst fra de frivilliges side at få øget mulighed for
økonomisk støtte til oplevelser, udflugter og forplejning.
Der er afsat midler til forplejning og biografbilletter i
driftsbudgettet, og det lader til at fungere godt.

6. Overordnet styring
I forbindelse med overgangen til drift går projektlederne
ned på deltid, og monitoreringen afvikles. Det er
ambitionen, at projektet skal køre videre uændret, men
med lidt færre forløb.
De færre ressourcer betyder at projektet bliver lidt mindre
fleksible. Det bliver derfor afgørende at sørge for så
gnidningsfrie forløb som muligt, at sikre rekruttering og
fastholdelse af frivillige samt fast visitation af familier.
Derudover vil en afvikling af monitoreringen betyde, at
overblikket over de frivillige og familiernes oplevelser
mindskes. Det vil derfor være afgørende, at sikre løbende
evaluering og kvalitetssikring på andre måder, således at
der ikke systematisk overses en gruppe med dårlige
oplevelser på en eller flere dimensioner.
7. Fremadrettet forankring
Den fremadrettede forankring af projektet er sikret. Dette
betyder nogle nye skridt i forhold til sikring af projektets
drift.
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Forslag til fokuspunkter for projektet fremover:

•

Skabe endnu mere faste samarbejder med
fagpersoner og institutioner

•

Sikre støtte til BørneBuddies ved udfordringer med
kommunikation mellem BørneBuddy og familie

•

Styrke det sociale sammenhold blandt de frivillige
BørneBuddies for at sikre fastholdelse

•

Sikre løbende kvalitetssikring fremover i fravær af
monitorering.

Datagrundlag og
metode
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12. Datagrundlag og metode
Datagrundlaget for denne slutevaluering består af tre
elementer:
• 4 spørgeskemaer med familier og BørneBuddies
•

Materiale om projektet udarbejdet af projektledelsen

•

Interviews med projektledelsen

Disse datakilder præsenteres kort i de følgende afsnit.
Spørgeskemaer
Der er i alt udsendt fire forskellige spørgeskemaer, men
kun tre af disse er anvendt som datagrundlag i
rapporten:
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•

Spørgeskema til grundregistrering af familier (173
besvarelser)

•

Spørgeskema til familier efter endt forløb (57
besvarelser)

•

Spørgeskema til grundregistrering af frivillige
BørneBuddies (129 besvarelser)

•

Spørgeskema til frivillige BørneBuddies efter endt
forløb (27 besvarelser).

Spørgeskemabesvarelserne er indsamlet online efter email invitation.
På grund af datagrundlagenes forholdsvis spinkle
omfang, er det ikke muligt at foretage statistiske test af
de viste forskelle, som man ellers ville gøre i
behandlingen af denne slags data. Det skyldes, at der så
længe der er færre end 100 besvarelser ville disse tests
være forbundet med stor usikkerhed.
Dertil kommer, at de familier og frivillige BørneBuddies
som har svaret på spørgeskemaet ikke udgør nogen
stikprøve, men derimod udgør hele populationen af
deltagere i projektet, fratrukket enkelte som ikke har
besvaret invitationen om at deltage i spørgeskemaet. Af
denne årsag er de fordelinger af svarene på
spørgeskemaet som præsenteres i afsnit 5-8 de ”rå”
fordelinger af svar og altså ikke nødvendigvis statistisk
signifikante.

Materiale udarbejdet af projektledelsen
Projektledelsen fra Københavns Professionshøjskole har
udarbejdet en række dokumenter om projektet, som
indgår i evalueringen.
Disse er:
• Milepælsplan for BørneBuddies (2016)
• Statusrapport December 2016
• Statusrapport Maj 2017
• Drejebog: Tips og erfaringer med at opbygge projekt
BørneBuddies (2017)
• Forankringsplan (Oktober/November 2017)
Disse indgår i form af beskrivelse af projektets elementer
og målsætninger som anvendes i hele rapporten, samt
beskrivelser af forløbets udfordringer og hidtidige
tilpasninger, som især indgår i afsnit 10 og 11.
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Interviews med projektledelsen
Der er af to omgange foretaget interviews med
projektledelsen om erfaringer fra og justeringer af
projektet. Disse ligger til grund for evalueringen af
processen og projektudviklingen i kapitel 11.

Kontakt
Rapporten er udarbejdet af Moos-Bjerre A/S
Telefon: 3311 1101
Vartov, Farvergade 27A, 1463 København K
2018
Henvendelser angående rapporten kan rettes til:
Michael Moos-Bjerre
Telefon: 2624 6806
e-mail: michael@moos-bjerre.dk
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