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Natteravnene
Tilstedeværelse af -og dialogsøgende frivillige 
voksne skaber tryghed i nattelivet

Natteravnene
Deres tilstedeværelse og opsøgende dialog 

med de unge skaber tryghed i nattelivet



Bydelsmødre
Ressourcestærke kvinder hjælper 
udfordrede familier og samarbejder med 
lokale aktører om forholdene i udsatte 
boligområder. 



Baba
Deltagende fædre som en del af det 
kriminalpræventive arbejde



Problemkompleks

Kilde: Father Involvement Research Alliance
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Baba-konceptet
Består af 18 moduler, fordelt på 5 måneder

Dialogmøder Handlerum Fællesskab

Ressourcebasseret 

syn:

Fædre 

kan og 

vil!

7 moduler 6 moduler 5 moduler

Arbejder med 

farrollen.

Hvordan vil jeg gerne 

være som far?

• Peer2peer

• Forankring af 

fællesskabet

Viden om børns behov →

 Viden om fædre



Aarhus Kommune

- Baba-Gellerup

- Baba-Tilst

Ballerup Kommune

- Baba-Ballerup

Fredensborg Kommune

- Baba-Fredensborg

Frederiksberg Kommune

- Baba-Frederiksberg

Høje-Taastrup Kommune

- Baba-Høje-Taastrup

Ishøj Kommune

- Baba-Ishøj

Københavns Kommune

- Baba-Brønshøj

- Baba-Nørrebro

- Baba-Valby

Odense Kommune

- Baba-Dalum

Sønderborg Kommune

- Baba-Sønderborg

Viborg Kommune

- Baba-Viborg

Kommuner med Baba-hold 
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Hvad gør vi?

- Styrker farrollen blandt fædrene.

- Opbygger tillid og styrker samarbejdet mellem

fagpersoner og fædre.

- Engagerer andre fædre og skaber positive 

forandringer i lokalområdet.



Resultater
Succes med at styrke 

fædres relationer til deres 

børn. Fædre bliver mindre 

autoritære efter de har 

været med i Baba. 

- Vive 2021

86 pct. af de baba-frivillige 

har fået bedre forståelse for 

de institutioner, hvor deres 

børn færdes. (2021)

Baba indsatsen styrker fædres identitet som far, deres relationer til børnene og 
familien og bygger bro til institutioner og myndigheder på børneområdet

Dialogen og refleksionerne om 

temaerne med gruppen af fædre, var 

gode og konstruktive og gav 

anledning og gode idéer til, at ændre 

på nogle procedurer i min egen 

organisation.

- Fagperson, Fredensborg

Vi bliver bedre rollemodeler for 

vores børn, når vi ved hvordan vi 

kan kommunikere med de 

institutioner hvor vores børn går.  

- Baba-frivillig

Min far har mere tid til os og 

han henter os fra skole og 

giver ikke skæld ud mere, 

men taler om tingene og 

laver aftaler. 

- Barn af Baba-frivillig
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Forandring efter læringsforløb

• 90 pct. af de baba-frivillige har fået en stærkere relation og en bedre 

dialog med deres børn efter læringsforløbet.

• 87 pct. er blevet mere deltagende i deres børns liv og har forbedret 

deres forældrekompetencer.

• 80 pct. indikerer, at der er sket en positiv forandring i samarbejdet om 

børnene.

• 86 pct. har fået større forståelse for de institutioner, hvor deres børn 

færdes i hverdagen

*alle ovenstående procentsatser inkluderer kun fædre, der har svaret i høj grad, og ikke 

dem der har svaret i nogen grad.



Mobilisering af forældre i 
lokalområdet
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Mobilisering af fædre 
i lokalområdet
Tilgang

• Ressourceperspektiv: Fædre kan og vil det 

bedste for deres børn.

• Tillid til fædrene.

• Fortæller ikke fædrene, hvordan de skal være far, men 

understøtter dem i at blive den far de gerne vil være 

med udgangspunkt i deres farvision. 

Opsøgende arbejde

• Opsøger fædrene, hvor de er.

• Den direkte, personlige kontakt er essentiel.

• Udnytter eget og fædrenes netværk.
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Spørgsmål?

Abdirashid Artan

Mobil: 21362936

socialtansvar@socialtansvar.dk

mailto:socialtansvar@socialtansvar.dk

