
Rekrutteringsguide



Guiden er en opsamling på vores og vores samarbejdspartneres 
erfaringer med rekruttering af fædre til baba-indsatsen. 

Arbejdet med mennesker kan selvfølgelig ikke puttes i en formel. 
Guiden skal derfor ses som inspiration og som en ‘good practice-

guide’. 

Tilsæt den Jeres egne erfaringer og I har et godt grundlag for at finde 
frem til et rigtig godt hold af frivillige fædre, der kan gøre en forskel.



Løft i flok! 
– rekruttering 
er en team-

opgave

Sørg for at tænke rekruttering som en team-indsats. 

Det er en lang ensom rejse at rekruttere fædre, og man kan hurtigt 
miste modet, hvis man sidder med det selv og oplever modgang.

Det giver langt bedre resultater og opkvalificerer brainstormingen 
og de løbende samtaler at sidde med så vanskelig en opgave i et 
stærkt team.  

Hold løbende møder og hold hinanden til opgaven.



Find egen 
motivation
- og vær 
forberedt

Kig materialerne godt igennem 
og understreg, når du finder 
noget, du synes motiverer dig. 

Tænk  over, hvorfor det motiverer 
dig og hvorfor det ville få dig til at 
hoppe med. Brug det i dine 
samtaler med fædrene.

Forbered fremlæggelsen af de 
argumenter, du kan/vil bruge, når 
du skal snakke med fædrene. 

Spørg ind til fædrenes egen 
motivation og bring det i spil.

Kig bl.a. på lomme-
kommunikationsguiden i forhold 

til, hvilke argumenter, der kan 
bruges, og øv dig på dem. Få 
evt. en kollega til at agere 

sparringspartner. 



Afsæt rigeligt 
med tid og luk 

aftalen

Rekruttering af fædre tager tid. 

Afsæt godt med tid til samtaler 
med de fædre, I gerne vil have 
med om bord.

Vi har oplevet, at det tager 
længere tid, end man tror, at 
finde det rigtige hold fædre til 
en indsats som baba. 

Vi anbefaler at man afsætter 
minimum 3 måneder..

Sørg også altid for at have en 
klar aftale på plads, inden I 
forlader den far, I lige har 
snakket med. 



Mød fædrene 
ansigt til ansigt 
og følg op 

Vores erfaring siger, at man skal 
mødes med fædrene ansigt til 
ansigt. 

Vi oplever, at det ikke virker hos 
fædre at tiltrække frivillige ved at 
sende mails, afholde aftenmøder 
og lignende. 

Man skal mødes med dem, 
anerkende dem, lytte og være 
klar til at svare på kritiske 

spørgsmål. 

Først når de føler, at de kan stole 
på dig, og at du har rent mel i 
posen, er de klar til at ville 
bidrage.

Følg op på fædrene også dem, 
der ikke siger ja i første omgang.  
Vi oplever, at en del hopper med, 
hvis man vender tilbage.



Anerkend dem, 
brug deres 

ressourcer og 
lyt til deres 

input

Fædrene har som alle andre 
brug for at blive mødt med 
anerkendelse og at blive set 
som værende på lige fod med 
Jer.

Tænk på, at I laver noget med
fædre og ikke for fædre. I er et 
ligeværdigt team.

Vi oplever mere succes med 
rekrutteringen, når vi forholder 

os til konceptet og spørger ind 
til, om de kan se deres bidrag 
passe ind i den sammenhæng. 
Man kan ikke hive dem med –
de skal selv ønske at deltage. 

Spørg dem, hvad de tænker 
om det, du har fremlagt, få 
deres holdninger frem spørg og 
om de har andre i deres 
netværk, der også kunne være 
gode at have med. 



Inkluder dem i 
indsatsen fra 
start

Når en far siger ja til at ville være 
baba-frivillig, så inkluder dem i 
indsatsen ved at invitere dem 
med ind i rekrutteringsprocessen. 

Hør dem om lokalområdet, de 
netværk af fædre, der eksisterer i 
området og kontaktoplysninger til 
de netværk. 

Hør dem ad, om de vil være med 
til at have en rolle frem til 

opstartsdagen. 

Det kan være en en rolle i forhold 
til rekruttering, infomøde, en 
aktivitet for interesserede fædre 
eller noget helt fjerde.



Hold dem 
motiverede

Når en far hopper med om bord, så 
er det vigtigt, at de holder 
motivationen indtil indsatsen for 
alvor starter op.

Inviter dem med ind i 
maskinrummet, fortæl dem om, 
hvad der sker frem til opstart, om 
de har idéer til rekruttering fortsat, 
om de vil deltage i eventuelle 
infomøder, aktiviteter, 
sparringsmøder eller lignende. 

Afhold evt. et arrangement, hvor 
de kan møde nogle af de andre 
frivillige og høre, hvordan det står 
til med rekrutteringen og hør dem 
ad, om der er noget, de kan 
bidrage med i den forbindelse. 



Opdater 
hinanden og 
kommuniker 
løbende om 
rekrutteringen

Rekruttering af fædre er en 
specialopgave, som kræver 
løbende kommunikation om 
processen og de erfaringer, man 
som team indsamler.

Kommuniker løbende med 
hinanden, så alle er med på, 
hvad der foregår. 

Opdater den oprindelige 
kortlægning af fædrene i området 
og planlæg møder med nye 
fædre, der kommer indenfor 
Jeres radar.



Støt hinanden 
og fejr Jeres 
successer!

Man kan hurtigt glemme, at man 
sidder med en rigtig svær opgave 
og føle, at man ikke slår til.

Støt hinanden i Jeres team og 
hjælp hinanden, så godt I kan.

Husk at fejre Jeres successer. 

Skriv ud til hinanden hver gang 
én ny far har sagt ja til at være 
med.

Opmunter hinanden til at 
fortsætte det gode arbejde, som I 
gør.




