
 Standard for forløb med børn i Den Åbne Dør 
 

Formål At yde en særlig opmærksomhed over for børn, herunder at gennemføre en række 
aktiviteter, som styrker børnenes muligheder for at trives under forløbet i Den Åbne Dør og 
opbygger forudsætninger for deres videre trivsel efter forløbets afslutning. 
 

Målgruppe Børn fra Københavns Kommune (såfremt mødrene er voldsramte, kan børn og kvinder tillige 
komme fra landets øvrige kommuner). Børnene kan være i krise som følge af brud/opbrud 
og/eller vold. 
 

Indhold Vi introducerer børnene til Den Åbne Dør og botilbudets øvrige familier 
Vi giver hvert barn MaryFondens rygsæk og bogen Velkommen til DÅD til de mindre børn 
samt en ”børnemappe” til optegnelser og fotos til de større børn 
Vi tilbyder og etablerer psykolog støtte til børn, hvis mødre er indskrevet under § 109 
Vi giver støtte til aktiviteter mellem barn og mor 
Vi gennemfører børnesamtaler 
Vi gennemfører samtaler og/eller aktiviteter med barn og mor, hvor barnet er i fokus 
Vi drager omsorg for børnene, hvis mødrene har brug for at blive aflastet  
Vi bidrager til at skabe netværk mellem børnene i Den Åbne Dør, herunder evt. at afholde 
børnemøder 
Vi bidrager til, at børnene fastholder tidligere netværk og eventuelt indgår i nye netværk med 
andre børn 
Vi bidrager til at fastholde kontakt til børnenes daginstitutioner, skoler og fritidstilbud 
Vi gennemfører ture med børnene til Veksø, Tivoli og Zoo 
Vi organiserer sommerlejre i regi af Frelsens Hær og Husmoderforeningen 
Vi gennemfører tre gange årligt teater/cirkus ol. forløb med børnene i samarbejde med en 
ekstern teatermager 
 

Aktører Kvinder og børn 
Den Åbne Dørs medarbejdere, herunder kvindens særlige kontaktperson 
Psykolog fra Center for Udsatte Voksne og Familier 
Statsforvaltningen 
Socialforvaltningens Familieafsnit 
Hospitaler 
Skole-fritidsordninger 
Sundhedsplejersker 
Hjemme-hos’er, støttepædagoger, talepædagoger 
 

Tid Mellem fire og 12 måneder 
 

Resultat Relationen mellem barn og mor er styrket 
Børnenes oplevelse af vold (ift § 109 forløb) og krise er bearbejdet 
Der er etableret fortsat støtte, såfremt dette er nødvendigt 
Børnene er i stabilt forløb i skole/institution 
Der er indgået aftaler vedrørende samvær  
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