
FORÆLDER FONDENS
NETVÆRKSPERSONER   

Forælder Fonden - Hejrevej 43, 4. tv - 2400 København NV 
Telefon 35 83 68 86 / telefontid tirsdag og torsdag kl. 10.00 -14.00 

Forælder
   Fonden

Når man flytter ind i en af Forælder Fondens akutboliger, bliver man som udgangs-
punkt tilknyttet en frivillig netværksperson en måneds tid efter, at man er flyttet 
ind i lejligheden. 
Netværkspersonen støtter den enlige forælder ud fra sine personlige overvejelser 
og livserfaringer og altid med udgangspunkt i beboerens ønsker og behov. 
Netværkspersonen ikke er professionel eller ekspert, men kan bidrage med gode 
råd og nye idéer og perspektiver. 



Vil du høre mere?
Kontakt os via 

kontaktformularen på
 www.foraelderfonden.dk

Netværkspersonen kan hjælpe med bl.a.: 
•         Hvor man kan skrive sig op til en bolig
•         Hvilke ydelser man kan søge, når man er enlig forsørger
•         Overblik over økonomi
•         Læse og forstå breve fra offentlige instanser 
•         Finde på hyggelige familieaktiviteter 
•         Idéer og tips ift. at få en bedre struktur på hverdagen
•         Komme med idéer til gratis tilbud og oplevelser for forælder og  
           børn
•         Bisidder til diverse møder. 
•         Støtte den enlige forælder og/eller dennes børns sociale netværk. 

Derudover kan netværkspersonen lytte og drøfte glæder og problematikker, 
som man måske ikke kan vende med andre. 

Som udgangspunkt er netværkspersonen til rådighed for beboeren 2 timer om 
ugen, og det aftales indbyrdes, hvorvidt man mødes fysisk, virtuelt eller har 
telefonisk kontakt.

Netværkspersonen er primært en sparringspartner til forælderen, men børnene 
kan være til stede, når man mødes og kan evt. tages med til nogle af de ting 
man laver sammen.

Netværkspersonen har naturligvis tavshedspligt således, at de ting beboeren og 
netværkspersonen taler om ikke fortælles til andre. 
Socialrådgiveren fra Forælder Fonden, som beboeren bliver tilknyttet under sin 
lejeperiode i akutboligen, følger løbende op på samarbejdet ml. beboeren og 
netværkspersonen. 


