
Bliv frivillig i Red Barnets Småbørnsklubber! 

Vil du give de allermindste og deres familier gode oplevelser i fællesskab 

med andre engagerede frivillige? Så læs med om det frivillige arbejde i en 

småbørnsklub her.   

Småbørnsklubberne tilbyder småbørnsfamilier et anerkendende, inspirerende og styrkende 

fællesskab, der gennemfører forløb med ugentlige klubaktiviteter for småbørnsfamilier med 

fokus på barnets udvikling og styrkelse af forældrekompetencer.   

'De tidligste år i et barns liv er simpelthen afgørende for barnets udvikling og muligheder senere i 

livet. Småbørnsklubberne skal være et trygt fristed med leg, samvær og udvikling af en stærk 

tilknytning mellem børn og forældre. Vi skylder alle børn en god start på livet', siger Johanne 

Schmidt-Nielsen.  

Småbørnsklubberne er Red Barnets frivillige sociale indsats for småbørnsfamilier med børn i 

alderen 0-6 år. Klubberne drives i et samspil mellem frivillige og kommunale fagprofessionelle og 

har til formål at styrke livsduelighed hos børn. 

I Småbørnsklubben mødes deltagere og frivillige én gang om ugen i tidsrummet 16.30-19.00 i en 

periode på 12-15 uger (ca. uge 36-48). Til klubaften er omdrejningspunktet fællesspisning, 

inspiration til livet som småbørnsfamilie og hyggelig aktivitet med samvær og samspil som 

omdrejsningspunkt.   

Vi samarbejder tæt med lokale fagpersoner som kommer og deltager med aktiviteter for familierne, 

eks. sundhedsplejen, daginstitutioner, tandplejen og socialrådgivere.  

Vi tilbyder dig:  

 Et meningsfuldt frivilligjob. 

 Løbende tilbud om kompetenceudvikling og relevante kurser   

 At blive en del af et meningsfuldt fællesskab med et engageret frivilligteam og 

lokalforening  

 En plads i verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation   

 Glæden ved at gøre en forskel for børn og familier i udsatte positioner  

Vi forventer, at du:   

 Er ansvarlig, empatisk og rummelig   

 Har lyst til at gøre en forskel for børn og familier i udsatte positioner   

 Vil deltage aktivt i planlægning og afvikling af ture og arrangementer   

 Kan understøtte et trygt, sjovt og inkluderende fællesskab   

 Vil deltage i mindst 50 % af aktiviteterne – altså mindst 6 gange henover efteråret, plus 

planlægningsmøder i frivilligteamet   
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Vi søger lige nu klubfrivillige til Småbørnsklubberne i 

 Esbjerg: Afholdes tirsdage ved Børnehuset Bøndergårdsvej i perioden uge 36-48. 

 Nykøbing F: Afholdes tirsdage og onsdage i perioden uge 36-48. 

 Roskilde: Afholdes tirsdage i Børnehuset Mælkebøtten kl.17.00-19.00 i perioden uge 36-48. 

 Odense NØ: Tirsdage ved Børnebyen i perioden uge 39-50 (ny klub) 

 Amager: Torsdage kl.16.30-19.00 i Holmbladsgade i perioden 39-50 (ny klub) 

Er du interesseret i at høre mere, så send os en ansøgning HER.  

OBS: Vi holder sommerferie det meste af juli, så vi tager kontakt hurtigst muligt derefter. 

Du er også velkommen til at send os din ansøgning, dit CV og eventuelle spørgsmål til stillingen. 

Vi glæder os til at høre fra dig!  

I stærke fællesskaber gør vi børn stærkere! 

 

https://frivilligjob.dk/apply/135472

