
SÅDAN BYDER DU BØRN OG UNGE, DER ER FLYGTET TIL DANMARK 

velkommen i din forening
I Danmark er mange børn og unge aktive i foreninger og fællesskaber. Børn og unge, der er flygtet til  
Danmark på grund af krig i hjemlandet, har ligeledes et behov for at komme ind og være en del af nogle  
meningsfyldte fællesskaber. Vi udgiver her syv punkter, der kan hjælpe foreningslivet på vej til at invitere  
de børn og unge ind i foreningslivet. 

#1 OPSØG BØRN  
OG UNGE, DER ER  
FLYGTET TIL DANMARK  

Det kan være svært at møde op til en forenings- 
aktivitet helt alene, hvis man ikke kender nogen 
eller ikke kan sproget. Derfor vil det være nemmere 
for børn og unge, der lige er kommet til Danmark, 
hvis foreningslivet allerede har lagt en aktiv indsats 
for at invitere dem ind og give dem en god mod-
tagelse. Hvis der er tvivl om, hvordan man gør det 
på en hensigtsmæssig måde, så ræk ud til integra-
tionsenheden i kommunen eller den lokale afdeling 
af Dansk Flygtningehjælp eller DFUNK – Dansk 
Flygtningehjælp Ungdom.

#4 GØR ALT GRATIS 
Deltagerbetaling kan være en 
forhindring for nogle, når de skal 

deltage i foreningslivet. Heldigvis er der forskellige 
muligheder for at blive fritaget for kontingent for 
børn og unge, der er flygtet til Danmark. Men det 
er ofte også udgifter udover det, der kan være en 
forhindring, eksempelvis udgifter til transport og 
udstyr. Vær derfor tydelig i jeres kommunikation, 
om hvorvidt I kan udlåne udstyr og refundere eller 
dække bestemte udgifter – eller læg ud på forhånd, 
hvis det er muligt. 

#5 FORTSÆT MED AT GØRE 
DET, I  ALTID HAR GJORT 
Fortsæt med aktiviteterne som 

planlagt, og som I har haft succes med ved de  
børn og unge, der plejer at komme. Det fælles- 
skab og de aktiviteter, som foreningslivet tilbyder,  
er det, som børn og unge savner og efterspørger.  
Så I behøver ikke nytænke alle jeres aktiviteter for  
at kunne være inkluderende.  

#6 GIV ALLE MULIGHED  
FOR AT BIDRAGE  
Erfaringerne viser, at alle børn  

og unge gerne vil bidrage til foreningen og  
aktiviteten – også selvom de er flygtet fra krig.  
Vær derfor ikke tilbageholdende overfor at ind- 
drage dem på lige vilkår med andre børn og unge, 
og giv dem muligheden for at få lov til at bidrage  
til fællesskabet. 

#7 RING, HVIS I VIL  
VIDE MERE  
Tøv ikke med at række ud, hvis  

I oplever mangel på viden eller udfordringer.  
Red Barnet forklarer og har erfaring med, hvordan 
man tager godt imod nye familier, ligesom DFUNK 
– Dansk Flygtningehjælps Ungdom står til rådighed 
for sparring til, hvordan I bedst kan byde børn og 
unge, der er flygtet fra krig, velkomne i jeres for- 
ening og fællesskab.

#2 DER ER ALTID EN  
LØSNING PÅ SPROGLIGE 
UDFORDRINGER  

Man kan sagtens lave sjove aktiviteter sammen,  
selvom man ikke taler samme sprog. Derfor kan  
det være en god idé at starte med aktiviteter,  
der ikke kræver en lang samtale. Det kan være  
madlavning, nemme spil og lege. Derudover kan 
man nemt og hurtigt bruge Google Oversæt til  
at føre små samtaler.

#3 TAG SAMTALEN, NÅR DU 
BLIVER INVITERET 
Det kan være svært at vurdere, om 

man skal tale om, hvad børnene og de unge er flygtet 
fra. Det er forskelligt fra person til person, om de 
har lyst til at tale om det. Opfordringen lyder derfor, 
at man venter med at tage samtalen, til vedkom-
mende selv nævner det og åbner op. Start i stedet 
med at tale om hverdagsting. Det kan være livretter, 
yndlingsdyr eller lignende.



O Lokalforeningspuljen i DUF: duf.dk/tilskud-og-puljer/dufs-lokalforeningspulje 

O  Mange kommuner har lokale tilbud om fritidspas 
– gælder dog oftest kun op til 18 år 

muligheder for  
økonomisk støtte

O Dansk Ungdoms Fællesråd: +45 3929 8888

O   DFUNK – Dansk Flygtningehjælp Ungdom. Henvendelser vedrørende unge (15-30 år),  
som er flygtet til Danmark. +45 2677 8940 eller Partnerskabs- og Videnschef,  
Sarah Hviid Miller på sarah@dfunk.dk

O   Dansk Flygtningehjælp. Henvendelser vedrørende integration i foreningslivet v. projektleder 
Kristina Munch Larsen: kristina.munch.larsen@drc.ngo / +45 2890 6056

O   Red Barnet. Henvendelser vedrørende børn som er flygtet til Danmark.  
taggodtimod@redbarnet.dk / +45 3536 5555

relevante kontakter
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