HOME-START Familiekontakt Ikast-Brande
– støtte til familier med små børn

Årsberetning 2017
Home-Start Ikast-Brande er en frivillig
organisation, som støtter familier med små børn.
Afdelingen dækker Ikast-Brande kommune,
som har 41.000 indbyggere.
Afdelingen i Ikast-Brande startede i foråret
2012 og er en afdeling af Home-Start Danmark
og det internationale Home-Start, som startede i
England for mere end 40 år siden.
Den lokale bestyrelse, som har ansvar for
afdelingens drift, består af formand Poul
Brønnum, kasserer Solveig Petersen,
børneansvarlig Bodil Mørk og Margit Ross, som
har særligt fokus på Home-Start Genbrug.
Bestyrelsen ansatte i 2013 Hanne Hebsgaard
som koordinator i en 25-timers stilling til at lede
det daglige arbejde.
Årsberetningen er en refleksion over
afdelingens arbejde i 2017.
Statistik
I 2017 har Home-Start Ikast-Brande støttet 40
familier. Familierne er geografisk fordelt på
denne måde:
Ikast
Nørre Snede/Klovborg
Brande
Bording
Hampen
Ejstrupholm/Gludsted
Silkeborg

17
8
4
5
3
2
1

Home-Start Ikast-Brandes frivillige økonomiske
rådgiver, Verner Madsen, har hjulpet 8 af de 35
familier med at få overblik over deres økonomi.
I løbet af 2017 er 24 forløb blevet afsluttet, og
16 forløb er i gang.
Støtten fra Home-Start gives i et halvt til et helt
Lokal koordinator Hanne Hebsgaard
Danmarksgade 16B, 7430 Ikast

år – eller så længe familien har brug for støtten.
6 af de 22 forløb, som er afsluttet i 2017, har
varet 3-6 måneder. 14 forløb har varet 6-12
måneder, 3 forløb 12-18 måneder og 1 forløb
har været i 22 måneder.
Vi har støttet 18 eneforsørgere og 22 familier
med 2 forsørgere.
Familierne som har fået støtte fra Home-Start i
2017 har til sammen 89 børn.
10 familier står på listen over familier, som
ønsker sig en familieven.
Afdelingen har 19 aktive familievenner. 9 af
dem er blevet uddannet i år.
Kerneydelsen
Mange familier er pressede i dag. Selve det at
være familie med små børn betyder, at mange
oplever hverdagen presset, fordi der er mange
ting, der skal nås. De familier, som Home-Start
støtter, har ofte ekstra udfordringer. Det kan
være skilsmisse, dødsfald i nærmeste familie,
dårlig økonomi, manglende overskud til
praktiske gøremål, usikkerhed i at være
forældre, manglende netværk, tvillinger,
udenlandsk baggrund, diagnoser eller sygdom
hos børn og/eller voksne i familien, flere
komplekse udfordringer i samme familie.
Home-Start’s frivillige familievenner yder hjælp
i øjenhøjde. Vores hjælp er lige fra at hjælpe
med vasketøjet, skabe stjernestunder med
børnene eller have tid til en god snak om det at
være forældre. Vores formål er at give børn den
bedste start på livet. Det gør vi ved at hjælpe
deres forældre, så de får overskud igen.
Dokumentationen for, at støtte fra Home-Start
virker, gør vi ikke op i tal og statistikker – men
vil hellere fortælle de gode historier. Familierne
skal have lov til at være anonyme, men et skobillede viser på en fin måde, at historierne
kommer fra en virkelig og konkret familie.
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To familier

er et virkelig godt koncept!"
Familievennen synes, at det har været dejligt at
komme i familien og har nydt det!
Foto af familiernes sko og udsagn er delt med
tilladelse fra familier og familieven.

Skoene på billedet tilhører en dejlig familie med
5 børn, som havde besøg af deres familieven et
par timer om ugen i et halvt år. Familien er
udfordret af, at mor har fysiske udfordringer og
at fars arbejde ligger så langt væk, at hans
arbejdsdage bliver rigtig lange. Familievennen
fik en god snak med mor og var sammen med
de mindste børn, så deres super seje mor kunne
samle overskud til at klare resten af ugen. Et af
børnene sagde til familievennen:
”Du er verdens bedste! Du leger altid med os og du leger altid med mor. Det er vi glade for!”

Vi har også afsluttet et forløb i en skøn familie
med to små krudtugler, som var 5 mdr. gamle,
da familievennen begyndte at komme hos dem
to timer om ugen.
"Efter jul var jeg bare nødt til at bede nogen om
hjælp!" fortæller Moren - "og det har været så
dejligt, at familievennen er gået i gang med
vasketøjet og støvsugeren helt af sig selv. Hun
har også sat sig sammen med børnene og skabt
ro - uanset hvilket humør, de var i. Home-Start
Lokal koordinator Hanne Hebsgaard
Danmarksgade 16B, 7430 Ikast

Tak til de frivillige
De frivilliges indsats i familierne og butikken er
uvurderlig 😊, og det giver mening – heldigvis!
- for den enkelte frivillige at give sin tid og
engagement. Alligevel ønsker den lokale
bestyrelse og koordinator at tilbyde forskellige
arrangementer for at give de frivillige et synligt
skulderklap og en tak for deres villighed til at
gøre en forskel. De frivillige inviteres til
landsmødet i marts med alt betalt, en udflugt i
foråret, et foredrag i efteråret og julehygge med
lidt godt til ganen og en julegave.
Udflugt
Den 9. juni var dagen,
hvor familievenner og
personale i Home-Start
Genbrug tog på den årlige
udflugt. Turen gik til
Holmsland Klit Golfklub,
hvor der blev serveret en
lækker frokost. Derefter
blev sandskulpturerne i
Søndervig beundret.

Den medbragte kaffe blev drukket ved Røjklit
Havn – et smukt og idylligt sted, hvor der var ro
og tid til en god snak.
Foredrag
Familievenner og personale i Home-Start
Genbrug mødtes på Ikast Bibliotek den 3.
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oktober for at høre Karin Torp fortælle om
livsglæde og arbejdsglæde.

konkrete varer, som de har set på der.
Der er rigeligt at lave for personalet, og det kan
være svært at følge med. Derfor er der brug for
flere kompetente og varme personer, som vil
bruge nogle timer af deres fritid i butikken.

Udsagnene efter foredraget tyder på, at det blev
en god aften:
"Det er dejligt at grine så meget sammen!"
"Jeg har virkelig fået noget at tænke over!"
"En rigtig dejlig aften. Det motiverer mig!"
Home-Start Genbrug
Det går godt i butikken! Personalet består af en
dejlig trofast flok på 16-17 frivillige, som har
faste vagter hver uge, og 3 vikarer, som træder
til, når der er brug for en afløser. Desuden har vi
en praktikant fra Jobcenteret, som afprøves i
forhold til fleksjob.
Mange vælger at donere deres brugte børnetøj,
legetøj og udstyr til butikken og sørger på denne
måde for, at der er spændende varer på
hylderne. Men uden personalets fantastiske
engagement, ville butikken ikke fungere! De
yder en kæmpe indsats med at sortere, vaske,
sætte priser på, betjene kunder, fylde op i
butikken, holde orden på lageret og i det hele
taget sørge for, at butikken er flot og
indbydende!
Fællesskabet i personaleflokken er afgørende
for motivationen. Der er respekt for hinandens
forskelligheder, og der er tid til både sjov og
alvor, drillerier og dybe snakke.
Butikkens Facebook-side opdateres løbende
med nyheder fra butikken, og det er tydeligt at
se, at kunderne følger siden og spørger efter
Lokal koordinator Hanne Hebsgaard
Danmarksgade 16B, 7430 Ikast

Den 22. august blev
Home-Start
Genbrugs 3 års
fødselsdag fejret
med morgenkaffe
for personalet,
udsalg i butikken og
kældersalg, hvor
priserne var helt i
bund. Kunderne
strømmede til og
det blev en rigtig
festlig dag.
Koordinatoren
I alle Home-Start afdelinger er der ansat en
lokal koordinator til at sørge for afdelingens
daglige drift.
Koordinatorens opgaver er følgende:
o Besøg hos nye familier.
o Match.
o Opfølgning på forløb og afslutning.
o Evt. underretninger og bisidning.
o Besøg hos nye familievenner.
o Sparring med familievenner.
o Fastholdelse af frivillige og planlægning
af div. arrangementer for de frivillige.
o Praktisk planlægning af
forberedelseskursus.
o Forberedelse og afholdelse af kursus.
o Registrering af familier, frivillige og
match.
o Indhentning af børneattester og
frivilligerklæringer.
o Statistik.
o Kvalitetssikring, handleplaner og
årsberetninger.
o Bestyrelsesmøder.
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o Deltagelse i netværksgrupper og
samarbejde med andre organisationer.
o Møder og samarbejde med kommune.
o Daglig leder af genbrugsbutik.
o Medansvar for den lokale afdelings
økonomi (sammen med bestyrelsen).
o Hvervning af frivillige.
o Uddeling af informationsmateriale,
pressemeddelelser, foredrag og oplæg.
o Ansvar for Facebook-sider og
hjemmeside.
o Lokale og landsdækkende
arrangementer.
o Oplæring, vejledning og kurser fra
landsorganisationen.
o Erfaringsudveksling og netværk med
kolleger.
Økonomi
Home-Start er en non-profit organisation, som
selv skal skaffe økonomi til driften og de
projekter, som iværksættes. Home-Start IkastBrande har en god og sund økonomi.
Afdelingen finansieres primært af
- overskuddet fra Home-Start Genbrug
- tilskud fra Ikast-Brande Kommune, som
en anerkendelse af vores arbejde med at
støtte familier i Ikast-Brande.
Vi er taknemmelige for at flere foreninger har
valgt at anerkende vores arbejde med flotte
donationer.

I 2017 har Vejle fået en lokal afdeling, og
dermed er der nu 13 afdelinger i Danmark.
Endnu en afdeling er på vej til foråret. Flere
afdelinger har fået ansat en ekstra koordinator
eller en administrativ
medarbejder.
I efteråret lancerede
landssekretariatet et nyt
kursusmateriale, som er
en bearbejdning og
tilpasning af det
eksisterende materiale
fra England, Norge og
Danmark.
Fædre spiller en vigtig rolle for deres børns
trivsel og udvikling. I 2017 har HOME-START
Familiekontakt derfor valgt at sætte fokus på
fædres deltagelse i børnenes liv. Det skete
blandt andet på det årlige fagseminar, som
henvender sig til socialchefer, børne- og
familiechefer og fagprofessionelle
(sundhedsplejersker, socialrådgivere m.fl.), der
interesserer sig for forebyggende indsatser
relateret til trivsel i småbørnsfamilier.
Home-Start findes i mere end 20 lande verden
over. Den 6.-10. november deltager
landskoordinator, Berit Yding Sørensen og
landssekretariatsleder, Tine Jerris Home-Start
Worldwides verdenskonference i Tokyo for at
bidrage med vores gode danske erfaringer og
bringe ny viden med hjem.

Fonnesbæk Y’s Mens Club har doneret kr.
5.000.
Odd Fellow Broderloge nr. 45 Enrico Dalgas,
Herning har doneret kr. 20.000.
Brande Strikkefestival har doneret kr. 10.000.
Home-Start på landsplan
På www.home-start.dk og Facebook er det
muligt at orientere sig om, hvad der foregår på
landsplan i Home-Start.
Lokal koordinator Hanne Hebsgaard
Danmarksgade 16B, 7430 Ikast

På Home-Start Ikast-Brandes vegne…
Koordinator
Hanne Hebsgaard
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