
 
 

Vi passer børn 
 
Metodebeskrivelse og 
evaluering  
 
Dato 
31.01.2018 
 
Skrevet af 
Anne Bach Stensgaard 
Fritidsakademiet 
   

 



Indholdsfortegnelse 
 
Indholdsfortegnelse 1 

1.0 Kontekst for evalueringen 2 

2.0 Metode 2 

3.0 Rekruttering og forventningsafstemning 3 
3.1 Rekruttering af familier 3 

3.1.1 Metode 3 
3.1.2 Evaluering og anbefalinger 3 

3.2 Rekruttering af børnepassere 4 
3.2.1 Metode 4 
3.2.2 Evaluering og anbefalinger 4 

4.0 Kursus 5 
4.1 Generelt om kurset 5 

4.1.1 Metode 5 
4.1.2 Evaluering og anbefalinger 5 

4.2 Førstehjælp ved Røde Kors 6 
4.2.1 Metode 6 
4.2.2 Evaluering og anbefalinger 6 

4.3 Oplæg ved sundhedsplejerske 6 
4.3.1 Metode 6 
4.3.2 Evaluering og anbefalinger 6 

4.3 Oplæg ved en forældre 7 
4.3.1 Metode 7 
4.3.2 Evaluering og anbefalinger 7 

5.0 Match af familier og børnepassere 8 
5.1 Fællesmiddag og matching 8 

5.1.1 Metode 8 
5.1.2 Evaluering og anbefalinger 8 

5.2 Samtale mellem børnepassere og familier 9 
5.2.1 Metode 9 
5.2.2 Evaluering og anbefalinger 9 

6.0 Børnepasningen 10 
6.1 Kontakt mellem FRAK, forældre og børnepassere 10 

6.1.1 Metode 10 
6.1.2 Evaluering og anbefalinger 10 

6.2 Udbytte for familierne og udbytte for børnepasserne 11 
6.2.1 Familier 11 
6.2.2 Børnepassere 11 

7.0 Andre input 11 

8.0 Konklusion 12 

8.0 Bilag 13 
8.1 Bilag 1 13 

 

1 



1.0 Kontekst for evalueringen 
 
FRAK har modtaget midler fra Områdefornyelsen Nørrebro til pilotprojektet “Vi passer børn” med følgende 
formål: 

1. Færdigudvikle konceptet inkl. research af behov hos forældre, research af erfaringer med 
babysitter-kurser som andre har udbudt, research af lovgivning ift. sikkerhed og regler på området, 
kvalitetssikring af konceptet med unge, etablere samarbejde med relevante aktører og sikre en 
bæredygtig forretningsmodel forankret i FRAK. 

2. Afprøve og evaluere konceptet med henblik på at dokumentere værdien, der skabes for både 
familien og børnepasserne. Tre evalueringsnedslag (efter kurset, når matchet er sket og sidst i 
projektet). 

3. Pilotprojektet skal munde ud i, at det bliver et fast tilbud på indre Nørrebro fra efter sommerferien 
(hvor der åbnes op for flere unge og familier). Vi afsøger, hvordan konceptet kan spredes til 
Amager og resten af Nørrebro i løbet af 2017. 

 
Denne rapport har tre formål: 

1. At lave en metodebeskrivelse af projektet 
2. At komme med anbefalinger til hvordan projektet kan forbedres  
3. At vurdere i hvilken grad projektet lever op til de tre ovennævnte formål. Det er værd at bemærke, 

at pilotprojektet blev forlænget således at den løber året ud.  
 
2.0 Metode 
 
Evalueringen er skrevet af Anne Bach Stensgaard fra FRAK og bygger på følgende kvalitative 
dataindsamling: 

- Skriftlig midtvejsevaluering fra de deltagende forældre i juli 2017 
- Interview med supermentor Karen Larsen i november 2017 
- Gruppeinterviews i november og december 2017, med de piger, der har deltaget i projektet. 
- Projektpraktikant Sandi El Taha, som har været ansvarlig for projektet i foråret 2017 har skrevet 

sine overvejelser ned om alle faserne.  
 
Rapporten er struktureret således at den gennemgår metoderne i de forskellige faser i projektet og 
kommer med forslag til, hvordan hver enkelt fase kan forbedres. Faserne er: 

- Rekruttering og forventningsafstemning  
- Kursus 
- Match 
- Selve børnepasningen  

 
Til slut vil vi fremhæve andre inputs til et fremtidigt Vi Passer Børn projekt og konkludere på rapportens tre 
formål. 
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3.0 Rekruttering og forventningsafstemning 
 

 

 
3.1 Rekruttering af familier 
 
3.1.1 Metode 
Familierne blev rekrutteret gennem vores supermentor Karen. Karen har et stort netværk af familier på 
Nørrebro, som hun rakte ud til. Vi havde på forhånd produceret en flyer, der beskrev projektet, som Karen 
kunne give til de familier, der viste interesse. Karen tog til sin lokale skoles fredagscafé og talte med 
forældrene der samt hængte flyere op på skolen og andre relevante steder i bydelen. Det gik godt med at 
rekruttere forældrene og udover de otte familier vi havde brug for, endte vi med en venteliste på 8 familier.  
 
3.1.2 Evaluering og anbefalinger 

● Det var en udfordring for Karen at sælge et pilotprojekt, som vi endnu ikke havde gjort os 
erfaringer med ud over Karens egen personlige historie om, at hendes børn er blevet passet af en 
ung pige fra Nørrebro. Af denne årsag måtte Karen vinkle projektet på en måde, hvor familierne 
også gjorde projektet en tjeneste ved at være med, for at det kunne blive prøvet af. Det har skabt 
nogle udfordringerne senere i projektet, hvor familierne ikke helt har lagt den nødvendige indsats i 
forhold til at hjælpe pigerne med at komme godt igang med arbejdet (fx været opmærksomme på 
at betale fakturaer til tiden). Fremtidig anbefaling: Vi skal vinkle kurset mere som en gevinst for 
familierne end som en tjeneste de gør os. Vi skal gøre mere ud af at familierne får muligheden for 
netop at lære et ungt menneske i kvarteret at kende og at dette er et ansvar, men også en gevinst 
på sigt. 
 

3 



● Karen har været helt essentiel for at få rekrutteringen til at lykkes netop fordi Karen havde en 
personlig historie og et godt netværk i bydelen. Desuden var flyeren rigtig vigtig. Forældrene har 
udtalt, at den var med til at give et professionelt billede af FRAK og håndgribelig information, som 
forældrene kunne forholde sig til.Fremtidig anbefaling: I flyeren manglede der informationer om: 
match-middagen, hvilke kriterier vi matcher børnepasserne og familierne på, hvordan Karen kan 
bruges som mentor samt oplysninger om, hvor meget børnepasserne skal have i løn, hvordan der 
er fradrag på udgiften, etc. 
 

● Det var en stor mundfuld for nogle af børnepasserne at passe meget små børn. Fremtidig 
anbefaling: Det er vigtigt at de familier vi rekrutterer ikke har børn, der er under tre år gamle. Vi 
anbefaler at de børn ,der skal passes har et sprog og evnen til at kommunikere basale behov. 
Dette er både af hensyn til børnene, men i høj grad også af hensyn til vores børnepassere. 

 
3.2 Rekruttering af børnepassere 
 
3.2.1 Metode 
Rekruttering af børnepasser skete gennem lokale aktører ved klubber, væresteder, skoler samt 
nøglepersoner, der har kendskab til unge fra lokalsamfundet (Sarah fra klubben Gadepulsen og 
supermentor Karen).  
 
3.2.2 Evaluering og anbefalinger 
 

● Det er vigtigt at starte rekrutteringen i god tid. Det fungerede rigtig godt, at rekruttere 
børnepasserne på den lokale skole. Lærerne kender deres elever og ved hvem der kunne være 
relevante i projektet. Det var ikke helt så effektivt at rekruttere gennem Facebook og 
helhedsplanen Det Gode Naboskab. Børnepasserne oplevede også at projektet var mere seriøst 
fordi de blev kontaktet på skolen frem for igennem Facebook. Fremtidig anbefaling: Fokuser 
rekrutteringen igennem lokale skoler i stedet for igennem eget netværk eller sociale medier. 
 

● Det er vigtigt at vi lærer børnepasserne godt at kende. Det gjorde vi ikke helt nok denne gang, fordi 
vi tog samtaler med dem i grupper i stedet for enkeltvis.Fremtidige anbefalinger: Tag en 
jobsamtale på tomandshånd med børnepasserne i stedet for med dem samlet som gruppe. Det er 
en bedre måde at forventningsafstemme på og se hvem der egner sig og har motivationen. Vær 
opmærksom på hvis børnepasserne har forbehold for specifikke dyr eller har nogen form for 
allergier. Vi bør forventningsafstemme bedre med børnepasserne ift. det kursus de skal have (hvad 
det går ud på, om de får løn) samt hvor mange timer de kan regne med at skulle arbejde, for at 
forebygge konflikter om disse emner. 
 

● Fordi mange af børnepasserne gik på samme skole kendte de derfor også hinanden i forvejen, 
hvilket de synes var betryggende. Gruppen af børnepassere var relativt ressourcestærk, hvilket den 
muligvis ikke vil være i fremtiden i samme grad. Fremtidig anbefaling: Tænk børnepasserne som 
en samlet gruppe og et team, der skal passe sammen, hvor de mindre ressourcestærke kan lære af 
de mere ressourcestærke. Det er vigtigt at majoriteten af børnepasserne i gruppen er forholdsvis 
ressourcestærke.  
 

● Børnepasserne synes rekrutteringen gik fint, bortset fra at de ikke følte sig helt godt nok 
informeret om projektets praktiske detaljer. Fremtidig anbefaling: Når børnepasserne rekrutteres 
er det vigtigt fra start at give dem præcise informationer om vigtige datoer: 1) hvornår de har 
kursus og et program for kurset og 2) en tidsplan for hvornår børnepasserne skulle i gang med at 
passe børn. Det kan være en god ide at udarbejde en flyer til børnepasserne med de præcise 
informationer, som de både kan få fysisk og per mail. 
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4.0 Kursus 
 

 
 
4.1 Generelt om kurset 
 
4.1.1 Metode 
Inden børnepasserne skulle i gang med at passe børn var de på et børnepasserkursus fordelt over tre 
dage(se programmet i bilag 1). Kursets formål var at klæde børnepasserne på til at arbejde som 
børnepassere samt at få børnepasserne “rystet” bedre sammen. Børnepasserne fik et førstehjælpskursus 
ved Røde Kors, de havde et oplæg ved en sundhedsplejerske om, hvordan man passer børn inkl. viden om 
sengetider, lege, aktiviteter, varme sutteflasker, lave babymos, skifte ble etc., og så havde de en snak med 
supermentor Karen om forældrenes forventinger, børnepasserens ansvar og god opførsel, tillid, etc. Kurset 
blev afsluttet med at børnepassernes forældre blev inviteret til at overvære, at børnepasserne fik et 
certifikat for at have gennemført kurset.  
 
4.1.2 Evaluering og anbefalinger 
 

● Børnepasserne har generelt udtrykt tilfredshed med hele kurset, men nævner dog, at de ikke har 
brugt særlig mange ting de har lært på kurset i den daglige børnepasning. Fremtidige 
anbefalinger: 

○ Det er vigtigt at vi i fremtiden tydeliggør overfor pigerne, hvorfor det er vigtigt at deltage i 
dette kursus og hvilke kvalifikationer det giver dem. 

○ Helt generelt bør vi overveje om børnepasserne bør få løn for kurset. Det er mange timer 
og det kræver en del af børnepasserne, og vi tænker derfor at det ville give mening at 
lønne pigerne med fx et engangsbeløb (ikke for hver enkelt time).  

○ Inddrag flere aktiviteter på kurset som børnepasserne helt konkret kan drage nytte af i 
børnepasningen, fx: 1) Lære at tilberede et par simple retter. 2) Hyre en legeekspert til at 
lære børnepasserne nogle lege, som de kan lege sammen med børnene. Børnepasserne 
efterspørger helt konkrete værktøjer.  

○ Overvej at ryk anden del af kurset, hvor børnepasserne lærer om fx lege, til lidt senere i 
forløbet, fx en måned efter børnepasserne er gået i gang med at passe børn, så de bedre 
kan se nytten af legene og kender deres børn en smule. En anden fordel ved at dele kurset 

5 



op er at børnepasserne kan bruge hinanden mere til at erfaringsudveksle. De har brug for 
et rum til at snakke om, hvordan det går og lære hinanden bedre at kende.  

○ Det er vigtigt at vi husker at sætte tid af til at lære børnepasserne mere om FRAK. De har 
brug for viden om ansættelsesforhold, forsikring, kontrakt, NEM-konto, aktivering af 
frikort, mentorordning etc. Dette bør være et separat programpunkt på kurset. Derudover 
er det en god ide at skrive en forklaring på lønperioden ind i kontrakten, så børnepasserne 
forstår, hvordan de skal regne deres løn ud.  

○ Vi bør overveje om der skal være en lille prøve i slutningen af kurset som evaluerer, hvad 
børnepasserne har fået ud af kurset.  

 
4.2 Førstehjælp ved Røde Kors 
 
4.2.1 Metode  
Vi bestilte kurset “Voksne med ansvar for børn” og delte det op over to dage (lørdag og søndag). Dengang 
kurset blev bestilt blev det aftalt at kurset skulle indeholde “sikkerhed i trafikken”, da vi vurderede det ville 
gavne børnepasserne. Dog blev vi overrasket på dagen over, at instruktøren ikke havde modtaget den 
meddelelse. Vi aftalte derfor spontant at vi skulle bruge 1 time på at instruktøren og børnepasserne skulle 
ud i trafikken og blive nærmere introduceret til trafiksikkerhed.  
 
4.2.2 Evaluering og anbefalinger 
 

● Det var godt, at kurset var delt op over to dage, da det ellers kan blive nogle lange dage. 
Børnepasserne udtaler at de var tilfredse med kurset og at det var fyldt med nyttig viden som man 
kan bruge til noget. Samtidig sagde de dog også, at de ikke konkret har brugt noget af det de har 
lært på kurset efterfølgende, fordi denne viden mest er til nødstilfælde. Men de siger samtidig, at 
kurset gjorde dem mere trygge i forhold til at passe børnene efterfølgende. Underviseren blev rost 
for at gøre kurset vedkommende og sjovt, hvilket gjorde at børnepasserne havde lyst til at lytte og 
lære. Fremtidig anbefaling: Bed Røde Kors om at sende en kvindelig underviser frem for en 
mandlig underviser, da nogle af øvelserne kræver en del fysisk kontakt og det vil være rarere for 
børnepasserne, at det er en kvinde, der står for det. På den anden side lærte de at overskride 
nogle personlige grænser, som man er nødt til hvis man skulle komme ud for at skulle yde 
førstehjælp i virkeligheden. 

 
4.3 Oplæg ved sundhedsplejerske 
 
4.3.1 Metode 
 
Vi bestilte et tretimers oplæg omkring fra en sundhedsplejerske omkring kognitiv og sproglig udvikling, 
alderssvarende aktiviteter, kost og hygiejne. 
 
4.3.2 Evaluering og anbefalinger 
 

● Til et andet kursus burde man ikke vælge sundhedsplejerske Louise Munk, da hun ikke helt 
formåede at nå ud til pigerne og få dem engageret. Børnepasserne oplevede heller ikke oplægget 
som særligt nyttigt. De sagde, at det gik for stærkt og var for overfladisk og kedeligt. De ville gerne 
have haft flere øvelser og mere interaktion og flere spørgsmål fra sundhedsplejersken. 
Børnepasserne nævnte at især skemaet om børnenes udviklings i forskellige alderstrin var 
interessant, men blev gennemgået alt for overfladisk. Fremtidige anbefalinger: 

○ Sundhedsplejersken skal have erfaring med at undervise piger med anden etnisk 
baggrund. Det er desuden vigtigt at sundhedsplejerske har lokalt kendskab og evt. er fra 
området, da det vil være lettere at danne en relation til pigerne.  

○ Sundhedsplejersken skal koncentrere sig om børn i alderen 2-10 år. 
○ Efter kurset er vi blevet opmærksomme på at børnepasserne ville have gavn af at komme 

omkring konflikthåndtering med børn og jalousi mellem søskende. 
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4.3 Oplæg ved en forældre  
 
4.3.1 Metode 
Supermentor Karen havde en snak med børnepasserne, hvor de talte om: 

- At møde familierne  
- At møde børnene 
- At tage ansvar 
- At sætte sit eget liv og telefon på hold 
- At være nærværende 
- ”Med ærlighed kommer man altid længst” 
- Kend dine egne grænser 

 
4.3.2 Evaluering og anbefalinger 

● Det fungerede godt, at det var en forælder med erfaring fra at have en børnepasser, som tog 
denne snak med børnepasserne. Børnepasserne har udtalt, at det var en god snak om vigtige 
regler og normer, såsom hvordan man bør eller ikke bør bruge sin telefon, når man passer børn.  

● Det er vigtigt at der fortsat er fokus på betydningen af at børnepasserne er nærværende og 
engagerede når de er sammen med børnene. Det er en af de ting nogle af familierne har følt sig 
lidt utrygge ved efterfølgende.  

● Relationen mellem barn/børn og børnepasser er forudsætningen for om samarbejdet kan vare 
ved. 
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5.0 Match af familier og børnepassere 
 

 

 
5.1 Fællesmiddag og matching  
 
5.1.1 Metode 
De otte familier, der tilmeldte sig til Vi Passer Børn, blev matchet med de otte unge efter en middag mellem 
familierne og børnepasserne hos Send Flere Krydderier i Verdenskulturcentret. Til middagen bød FRAK 
velkommen og præsenterede projektet. Herefter præsenterede børnepasserne sig for familierne, der blev 
taget billeder og efterfølgende var der fællesspisning og fri leg mellem børnepasserne og familierne, så de 
kunne lære hinanden at kende. Under middagen blev eventuelle match også tydelige for Sandi og Karen fra 
FRAK.  
 
5.1.2 Evaluering og anbefalinger 
 

● Middagen gik godt, der var en god energi og børnepasserne var gode til at tage kontakt til 
familierne og børnene. Stemningen var dog også lidt hektisk, blandt andet fordi vi ikke havde vores 
eget lokale og der også var andre gæster til stede i lokalet. Fremtidig anbefaling: Sørg for at have 
eget lokale til middagen, så der ikke er gæster til stede ved middagen som ikke har noget med 
projektet at gøre. Afhold middagen i den del af kvarteret, hvor pigerne og familierne bor 

 
● Det var en udfordring, hvordan børnepasserne og familierne skulle lære hinanden at kende til 

middagen. Det foregik ret uformelt, men kunne have været mere formelt sat op. Børnepasserne 
var ikke blevet forberedt på at de skulle præsentere sig, så derfor blev nogle af dem lidt nervøse da 
de spontant skulle stille sig op og præsentere sig og synes det var akavet. En af familierne udtalte 
at de synes det var lidt for meget for pigerne at skulle “sælge” sig selv på den måde. Vi vurderede at 
det ville have været kunstigt og have presset børnepasserne for meget, hvis vi havde lavet et 
speeddating setup. Dog efterspurgte nogle af familierne i evalueringen at der havde været en 
aktivitet på maks en halv time hvor familierne og børnepasserne kunne have snakket mere 
organiseret. En familie efterspurgte også at der var en mere visuel præsentation af projektet med 
mere information om priser og en tidslinje for opstarten. Fremtidig anbefaling: Både 
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børnepasserne og familierne bør præsentere sig mundtligt for hinanden til middagen. Giv besked 
om dette inden så de kan forberede sig og øve med hinanden. Overvej, om der skal være en mere 
formel aktivitet, som får alle familier og børnepassere til at snakke sammen.  

 
● Karen og Sandi fra FRAK havde let ved at matche familier og unge efter middagen. Men vi har 

diskuteret, om det ville have været smartere at matche børnepasserne og familierne inden et 
møde. Fordelen ved at matche uden at børnepasserne og familierne mødtes først ville være, at 
børnepasserne ikke ville blive skuffede når de fik at vide, hvilken familie de var blevet sat sammen 
med. Nogle familier var mere populære end andre og derfor blev nogle af børnepasserne skuffede 
da vi fik tildelt deres familie. Børnepasserne nævner selv, at var de blevet matchet på forhånd ville 
de måske have ydet en ekstra indsats når de mødte familien første gang. Hvis familierne og 
børnepasserne skulle matches inden middagen ville det kræve, at FRAK kender både 
børnepasserne og familierne bedre og har taget længere snakke med dem på forhånd. I så fald 
ville vi stadig kunne arrangere en middag, hvor de matchede ville møde hinanden og de andre 
børnepassere og familier for at skabe en følelse af fællesskab mellem familier og børnepassere i 
projektet. Fremtidige anbefalinger:  

○ Overvej at tage grundigere rekrutteringssamtaler med både børnepasserne og familierne 
og matche dem inden middagen. 

○ For at lave et godt match er det vigtigt at overveje: 
- Børnepassernes erfaring (ift. hvor mange børn de vil kunne passe på en gang) 
- Særlige behov: Hvis børnene har en sygdom eller lignende. 
- Husdyr og allergier: Vigtigt at tjekke om familierne har husdyr som nogen af 

børnepasserne ikke kan tåle.  
 
5.2 Samtale mellem børnepassere og familier 
 
5.2.1 Metode 
Efter familierne og børnepasserne blev matchet mødtes de sammen med Karen til en opstartssamtale om, 
hvordan børnepasningen skulle fungere.  
 
5.2.2 Evaluering og anbefalinger 
 

● Familierne oplevede samtalen som rigtig god og at det var meget givtigt at Karen var med til 
samtalen til styre den og sørge for, at der blev talt om de vigtigste ting. Karen hjalp med at de fik 
snakket om de vigtigste områder og at begge parter fik stillet spørgsmål til hinanden. 
Børnepasserne var også meget glade for at have Karen med til samtalen og synes det gjorde 
mødet mindre akavet.  

 
● Børnepasserne nævner at der med fordel kunne have været en endnu skarpere struktur for, hvad 

der skulle tales om til samtalen. De manglede i nogle tilfælde at forventningerne til dem blev mere 
eksplicitte, fx i forhold til hvordan de skulle lege med børnene, hvor meget børnene må bruge 
deres ipads, hvad de skulle stille op hvis barnet græder, hvordan barnets personlighed er, osv. En 
familie nævner, at man i samtalerne bør tale mere eksplicit om, hvordan børnepasseren eller 
familien kan aflyse en aftale (ringe, sms, bekræftelse, i hvor god tid) samt i hvilke situationer 
børnepasserne bør ringe til forældrene. Fremtidig anbefaling: Bed familierne om at forberede sig 
inden mødet så de kan svare på, hvad børnene gerne vil lege med og om der er specifikke regler i 
hjemmet som børnepasseren skal kende.  
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6.0 Børnepasningen 
 

 
 
6.1 Kontakt mellem FRAK, forældre og børnepassere 
 
6.1.1 Metode 
 
Børnepasserne og familierne står selv for koordinering og kommunikation i det daglige, men kan til enhver 
tid tage fat i supermentoren, hvis der er behov for det, ligesom at de også er velkomne til at kontakte andet 
personale i FRAK, hvis de har spørgsmål. Der var ikke organiseret formelle opfølgningsmøder mellem 
mentoren, familierne og børnepasserne.  
 
 
6.1.2 Evaluering og anbefalinger 
 

● Enkelte unge har oplevet af familierne ikke har taget projektet seriøst nok og efterspørger en 
grundigere screening af familierne. Fx var der familier som var meget dårlige til at kommunikere 
med børnepasserne og ikke svare på deres opkald og sms’er. Fremtidig anbefaling: Nogle familier 
har ikke helt overskuddet til at have en børnepasser, og det ville være godt at opdage dette på 
forhånd og tydeliggøre, hvad det kræver at være med i projektet.  
 

● En familie nævner at de var overraskede over, hvor meget der var brug for kommunikation mellem 
dem selv og børnepasserne i starten, men at de fik vænnet sig til det og sørgede for at være ved 
telefonerne, så børnepasseren kunne ringe, hvis der var problemer. Et par familier efterspørger 
opfølgende samtaler mellem supermentor, familie og børnepasseren, for at forbedre 
kommunikationen. Samtidig har supermentoren heller ikke oplevet at  børnepasserne har taget 
særligt meget initiativ til at snakke om, hvordan det går i familierne. Fremtidig anbefaling:  Der bør 
arrangeres mere formelle møder mellem supermentoren og børnefamilierne, især i 
opstartsperioden. Lav korte opfølgningssamtaler mellem børnepasserne, familierne og 
supermentoren. Fx efter 2 og 4 måneders forløb. Disse samtaler kan være med til at forebygge 
konflikter og løse eventuelle konflikter, fx med dårlig kommunikation mellem børnepasserne og 
familierne. 
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● Børnepasserne, der var i skilsmissefamilier (en uge hos far, en anden hos mor) havde udfordringer 
med at pendle mellem forskellige hjem og forventninger. Fremtidig anbefaling: Skal den unge 
passe børn i en skilsmissefamilie så sørg for at tale eksplicit med børnepasserne og familierne om, 
hvordan de kan håndtere de forskellige forventninger og regelsæt i de forskellige hjem. Begge 
hjem skal være placeret i bydelen. 

 
● Det har virket godt at have en facebook gruppe, da det er her børnepasserne er mest på. På den 

måde bliver det lettere at kommunikere med alle på en gang.  
 

● Børnepasserne nævner, at Karen har været en god mentor og altid spørger hvordan det går. De 
siger at det er rart der er en man kan tage fat i. De nævner dog også, at det kunne være en fordel 
med flere formelle samtaler igennem forløbet. 

 
● Erfaringen har vist at børnepasserne synes der er for få timer og dermed for lidt løn. Hvis de skal 

fastholdes i jobbet er det sociale fællesskab mellem pigerne derfor vigtigt. Det kan opprioriteres 
ved at der bliver holdt flere arrangementer og møder mellem pigerne i forløbet. Fremtidig 
anbefaling: Det vil være en fordel hvis pigerne udveksler flere erfaringer med hinanden. FRAK bør 
arrangere flere møder mellem børnepasserne, hvor de kan lære hinanden bedre at kende og tale 
om, hvordan det går med jobbet. Det efterspørger børnepasserne selv. De siger, at det sociale 
fællesskab stoppede efter introkurset, men at de gerne ville have haft hjælp til at fortsætte det.  

 
6.2 Udbytte for familierne og udbytte for børnepasserne 
 
6.2.1 Familier 
 

● Familierne fortæller, at de sætter pris på hjælpen fra børnepasserne som kan hente deres børn 
efter legeaftaler, tage dem til fritidsaktiviteter og passe når de skal til forældremøder, etc. og 
dermed gør deres hverdag mere fleksibel. 

● Derudover fortæller familierne at de sætter pris på at lære en ung fra lokalområdet at kende, som 
de ellers ikke ville være kommet i kontakt med. En enkelt familie beskriver også, hvordan det har 
fået deres egne børn til at tage mere ansvar, når de er sammen med en ung pige uden samme 
autoritet som en forælder. 

 
6.2.2 Børnepassere 

● Børnepasserne fortæller, at de er modnet og har lært at tage mere ansvar efter de har fået jobbet 
som børnepasser. Det er rigtige børn de passer, som ikke kan erstattes, og derfor oplever de 
jobbet som værende ekstra vigtigt.  

● De fortæller også, hvordan de sætter pris på at have fået et tilhørsforhold til en anden familie og 
har lært dem at kende. I starten var det fremmed at være i familiernes hjem, men efter kort tid 
følte de sig hjemme. De fleste børnepassere oplever at familierne er interesserede i dem og at 
familierne spørger ind til børnepassernes liv.  

● Børnepasserne har lagt mærke til, at familierne bor og lever anderledes end deres egne familier. 
Der er alkohol i hjemmet og indretningen er anderledes. Flere af børnepasserne synes det er sjovt 
og fascinerende at se, hvordan Nørrebro også kan se ud, og er overraskede over, hvor fint nogle 
familier bor. En børnepasser fortæller, hvordan hun oplever at familien hun er børnepasser for er 
meget forskellig fra hendes egen familie. Det har fået hende til at tænke over og acceptere, at folk 
er forskellige og der findes forskellige måder at være familie på.  

● Flere børnepassere nævner også at de er stolte af at være rollemodeller for børn i kvarteret, men 
også andre unge i kvarteret. De får lyst til at være et godt forbillede, lægge telefonen væk og 
spørge ind til barnet. De oplever også, at det giver børnene ekstra tryghed at kende en ung fra 
lokalområdet.  

 
7.0 Andre input 
 

● En forælder nævner, at det ville være smart at starte projektet op om efteråret, så der ikke kommer 
eksaminer og sommerferie lige efter opstart. Det vil være en god ide at starte op med 8. klasser, da 
flere børnepassere starter på gymnasium, hvilket kan gøre, at de ikke har så meget tid til at være 
børnepassere.  

● Familierne bør betale en lidt højere timeløn til de børnepassere, der passer mere end ét barn af 
gangen. 
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● Der har været udfordringer med at få familierne til at indberette timer månedligt til FRAK og med 
at få familierne til at betale fakturaerne til tiden. Det vil være en god ide at aftale et fast timeantal 
pr. måned med hver familie fra start, så de kun skal henvende sig til FRAK hvis timeantallet afviger 
fra standarden.  

● Det har været rart for Karen at have en kontakt på FRAK kontoret (Sandi) og det vil være en fordel, 
hvis mentorerne stadig har en fast kontakt på kontoret.  

 
 
8.0 Konklusion 
 
Overordnet set har Vi Passer Børn været et meget vellykket projekt med gode resultater for både familierne 
og børnepasserne. Samtidig er vi i FRAK med hjælp fra familierne og børnepasserne blevet betydeligt 
klogere på, hvordan Vi Passer Børn som koncept kan forbedres i fremtiden. I et fremtidigt projekt bør der 
især fokuseres på at skabe et større fællesskab mellem børnepasserne samt på at have mere hyppig 
formaliseret kommunikation mellem børnepasserne, familierne og supermentoren fra FRAK.  
 
Vi oplever, at projektet er med til at skabe en mere social sammenhængskraft i et kvarter som Nørrebro. At 
skabe rammen om gode møder mellem mennesker, som kommer fra meget forskellige baggrunde, 
medvirker til dialog, tolerance og fællesskab. På Nørrebro lever vi side om side med hinanden, men mange 
efterlyser rent faktisk en større interaktion beboere i mellem. På tværs af køn, etnicitet, alder og sociale 
baggrund. Dette projekt er med til at sikre den dialog og det fællesskab. Det er også vigtigt, at projektet har 
taget udgangspunkt i pigerne i kvarteret fordi de er en lidt overset gruppe, som med få ressourcer meget 
nemt kan løftes højt. Pigerne er en kæmpe gevinst for vores kvarter og med dette projekt giver vi dem en 
stærk forudsætning for at tage gode valg i livet, som kan medvirke til deres positive udvikling og 
fundamentale tro på at de med deres kompetencer er en gevinst og en ressource for Nørrebro og 
København.  
 
Pilotprojektet udløb ved årets udgang, men pigerne er stadig ansat i FRAK. Vi er kommet videre med 
forankringen af projektet i FRAK, hvilket var formålet med forlængelsen. Vi har på baggrund af erfaringerne 
fra projektet udformet rammerne for et to-årigt udviklingsprojekt, som vi vil fundraise til. Vi er i dialog med 
Ungdomsskolen, som er interesserede i at være en aktør i kompetenceudviklingen af fremtidige hold. Vi er 
også i dialog med flere boligsociale helhedsplaner på Nørrebro, som er interesserede i at indgå et 
samarbejde med os om det store udviklingsprojekt. Der er god musik i at samarbejde bredt, men vi er lige 
nu i gang med at finde frem til, hvilken konstruktion projektet skal have, hvis der er flere parter indover. Vi 
har researchet, hvilke fonde der kunne være interessante for os at søge, og en virksomhedspraktikant skal 
hjælpe til med at udvikle projektet, så vi kan sikre midler til den nye projektperiode. Lige meget hvordan det 
udvikler sig, så har vi i FRAK forpligtet os på at fortsætte ansættelsen af de nuværende børnepassere indtil 
den afvikles på naturlig vis.  
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8.0 Bilag 
 
8.1 Bilag 1 
 

FØRSTE KURSUSDAG D. 22 APRIL 2017 (KÆLDEREN) 

TID (10-16)  AKTIVITET 

10.00 - 10.20  Velkomst v. Sandi + Karen 

10.20 - 10.40   Ice breaking games v. Sandi + Nagihan 

10.40 - 11.00  Øvelse v. Karen 

11.00 - 11.30  Frokost 

11.30 - 15.30  Førstehjælp v. Røde Kors 

15.30 - 16.00  Evaluering v. Sandi og Karen 

 
 

ANDEN KURSUSDAG D. 23 APRIL 2017 (LOKALE 305, 3. SAL) 

TID (10-16.30)  AKTIVITET 

10.00-13.00   Førstehjælp (fortsættelse) v. Røde Kors 

13.00-13.30  Frokost 

13.30-16.30  Oplæg v. Sundhedsplejerske Louise Munk-Poulsen 

 
 
 

TREDJE KURSUSDAG D. 25 APRIL 2017 (LOKALE 305, 3. SAL) 

TID (16-19)  AKTIVITET 

16.00-18.00  Forældre oplæg v. Karen 

18.00-19.00  Diplomuddeling m. forældre  
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