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INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 2: Roller

Side 3: Overblik over baba-indsatsen

Side 4: Fase 1:  Opstart

Side 5: Fase 2:  Rekruttering

Side 6: Fase 3:  Læringsforløbet

Side 7: Fase 4:  Forankring

Roller
Her er de vigtigste roller i gennemførelsen af indsatsen: 

Koordinator/facilitator:
Sikrer koordinering af hele indsatsen samt facilitering 
af læringsforløbet for frivillige fædre. 

baba-Frivillige:
baba-Frivillige er de fædre, der deltager i læringsforløbet i 
lokale baba-hold. Herigennem skaber de forandring hos sig 
selv og i lokalområdet. 

Lokalt advisory board:
Yder sparring og støtte i forhold til indsatsen. 

Fagpersoner (gæster):
Deltager i dialogmøderne (dilemmamøderne) i forløbet.

Sekretariatet:
Sekretariatet yder støtte, sparring og materialer i forhold til 
gennemførelse af baba-indsatsen.

L Æ S  M E R E  O M 

ROLLER OG 
‘DE FIRE FASER’ PÅ

HJEMMESIDEN

Indledning

Denne guide fungerer som manual for praktikere, 
som har til opgave at sikre gennemførelsen af 
baba-indsatsen.

Guiden beskriver roller og opgaver forbundet med 
gennemførelsen af en lokal baba-indsats. Den henviser 
også til anvendte metoder, værktøjer og materialer.

www.baba.dk/Indsatsen/
Om-indsatsen
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De fi re faser:
baba-indsatsen består af fi re faser fra opstart og 

til at indsatsen er forankret.

Materiale som kræves til at gennemføre en lokal baba-indsats findes på: 

2. Rekruttering
Består af udarbejdelse af en rekrutterings-
plan samt rekruttering af fædre og fag-
personer (gæster) til forløbet.

1. Opstart
Består af indledende møder, forventningsafstem-
ning og indgåelse af samarbejdsaft ale samt 
udformning af en plan for indsatsen overordnet 
og nedsættelse af et lokalt advisoryboard. 

3. Læringsforløbet
Inkluderer planlægning og facilitering af 
læringsforløbet, der består af en opstartsdag, 
otte moduler og en afslutningsceremoni.

4. Forankring

Materiale download

Består af udarbejdelse af en forankringsplan, der 
inkluderer rollefordeling på det lokale baba-hold, 
årshjul for aktiviteter, mødehyppighed og registre-
ring af de frivilliges peer-to-peer arbejde.

www.baba.dk/indsatsen/baba-indsatsen.
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FASE 1: 

Opstart
I opstartsfasen indgås et formelt samarbejde, hvor roller og samarbejdsform fastlægges.
Opstartsfasen har til formål at gøre det helt tydeligt, hvem der har hvilke ansvarsområder, og hvordan der samarbejdes 
mellem baba-sekretariatet og samarbejdspartneren.

Der lægges en strategi for at komme i gang med indsatsen, og der udvælges foreløbige datoer for infomøder og for selve 
forløbet for frivillige. Der inviteres medlemmer til advisory board, og der planlægges infomøder for fædre og fagpersoner.

STEP BY STEP: 

Opstartsfasen

Alle materialer til brug i opstartsfasen fi ndes på vores 
hjemmeside: www.baba.dk/Indsatsen/Fase-1

2: Der afh oldes et opstartsmøde, hvor 
datoer for rekrutteringsfasen og lærings-

forløbet fastsættes, og arbejdsopgaver 
og metoder gennemgås. I mødet deltager 
en leder og medarbejder fra samarbejds-

partneren samt en repræsentant 
fra baba-sekretariatet. 

1: Indgåelse af 
samarbejdskontrakt 

(kontakt baba-sekretariatet)

3: Der inviteres medlemmer 
til advisory board

B A B A  V I S I O N E N

ALLE FÆDRE ER 
DELTAGENDE I DERES 

BØRNS LIV
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FASE 2: 

Rekruttering
I rekrutteringsfasen rekrutteres fædre til læringsforløbet, og første møde i advisory board afh oldes.
Der iværksættes en plan for rekruttering, og rekrutteringsaktiviteter for fædre og infomøder for fagpersoner 
planlægges og afholdes.

STEP BY STEP:  

Rekrutteringsfasen

3: Løbende rekruttering 
af fædre til læringsforløbet.

4: Rekrutteringsaktiviteter 
for fædre.

2: Invitere gæster 
til læringsforløbet.

5: Afholdelse af 1. møde 
i advisory board.

6: Infomøder for 
fagpersoner.

1: Møde om rekruttering (5 timers varighed). 
I mødet deltager koordinatoren og en 

leder fra samarbejdspartneren samt en 
repræsentant fra baba-sekretariatet.

B A B A  V I S I O N E N

REKRUTTERING 
ER DEN VIGTIGSTE

OG MEST RESSOURCE-
KRÆVENDE OPGAVE

Alle materialer til brug i opstartsfasen fi ndes på vores 
hjemmeside: www.baba.dk/Indsatsen/Fase-2
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FASE 3: 

Læringsforløbet
Læringsforløbet for baba-frivillige gennemføres i denne fase. 
Læringsforløbet består af en opstartsdag, otte moduler og en afslutningsceremoni.

Læringsforløbet klæder de frivillige på til at arbejde med sig selv som far, at inspirere andre fædre til  
øget deltagelse i deres børns liv (peer-to-peer), samt at indgå i dialog med fagpersoner fra lokalområdet om bedre  
samarbejde om børnene og at sætte fokus på farrollen i boligområdet/erne.

STEP BY STEP:  

Læringsforløbsfasen

2: Planlægning  
og afholdelse  

af opstartsdag.

3: Afholdelse  
af modul 1-8.

1: Møde om læringsforløbet. 
I mødet deltager koordinatoren, 

facilitatoren og en repræsentant 
fra baba-sekretariatet.

4: Løbende evaluering 
med fagpersoner 

af modul 1-8. 

5: Afholdelse af 2. 
møde i advisory board. 
Baba-frivillige deltager 

om muligt.

6: Afholdelse af 
afslutnings- 

ceremoni.

7: Slutevaluering 
blandt baba-

frivillige. 

Alle materialer til brug i opstartsfasen findes på vores 
hjemmeside: www.baba.dk/Indsatsen/Fase-3
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FASE 4: 

Forankring af indsatsen
I forankringsfasen afstemmes aktiviteter og møder fremadrettet.
Det er i denne fase vigtigt at fastholde de frivilliges motivation ved at sikre, at de får lavet et årshjul, får snakket om, 
hvad de har lyst til at lave efter læringsforløbet og får afklaret rollen som baba-frivillig.

STEP BY STEP: 

Forankringsfasen

3: Planlægning 
og afholdelse 
af aktiviteter.

4: Holdet bliver 
en del af baba-DK.

2: Afholdelse af 3. 
og sidste møde i 
advisory board. 

Baba-frivillige del-
tager om muligt.

1: Afholdelse af møde 
om forankring. I mødet 
deltager koordinatoren 
og en leder fra samar-
bejdspartneren samt 
en repræsentant fra 
baba-sekretariatet.

B A B A  V I S I O N E N

HUSK AT UNDERSTØTTE 
FREMFOR AT STYRE DE 

FRIVILLIGE

Alle materialer til brug i opstartsfasen fi ndes på vores 
hjemmeside: www.baba.dk/Indsatsen/Fase-4



Indledning

babas formål er at styrke fædres deltagelse i børns liv.

baba tilbyder et unikt rum for fædre, hvor der er plads 

til refl eksion og ærlig debat om livet som far.


