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Vi har formidlet de unges beretninger og konkrete ideer og kan se, at de har givet inspiration til 
relevante aktører. Arbejdet med at bekæmpe ensomhed blandt unge vil være mere relevant end 
nogensinde, ikke bare nu men også efter corona. Vi er derfor i gang med at tage de første spadestik 
til nye indsatser, der skal bekæmpe ensomhed blandt unge. 

Men det er ikke kun ensomheden, der har været på alles læber. Også Mary Fondens to andre ind-
satsområder er pludselig blevet endnu mere aktuelle. 

Under de to nedlukninger har flere voldsudsatte og deres børn haft brug for hjælp. Undersøgelser 
peger på, at volden i nogle familier er blevet hyppigere og grovere. Der blev derfor oprettet nød- 
pladser til voldsudsatte kvinder og deres børn. For at imødekomme det ekstra behov, tømte vi i  
Mary Fonden vores lager af rygsække og sendte yderligere 670 rygsække ud til krisecentre landet 
over. Desuden sendte vi sammen med vores partnere også de 2.400 rygsække ud, som i forvejen 
fordeles på krisecentre i Danmark, på Færøerne og i Grønland hvert år.

Arbejdet med at bekæmpe mobning og skabe trivsel for vores børn er bestemt også blevet van- 
skeliggjort under corona – særligt i perioder med nedlukning. I Mary Fonden har vi gjort, hvad vi  
kunne, for at synliggøre anbefalinger til, hvordan man alligevel kan skabe trivsel i corona-tider.   
Og vi arbejder for, at alle vil give arbejdet med at skabe trivsel den nødvendige opmærksomhed  
– bl.a. når børnene kommer tilbage i skole efter ikke at have set hinanden i kortere eller længere tid. 

Selvom det har været et hårdt år og en svær tid, er der også meget, som giver håb. Viljen til at  
være noget for hinanden og modet til at stå frem og bede om hjælp er noget af det, jeg har haft  
den glæde at opleve mange gange i det seneste år. Jeg håber, at den velvilje og villighed til at række 
ud til hinanden vil fortsætte − også når coronaen har sluppet sit tag i vores samfund. For der er 
meget, vi skal have rettet op på, og som vi skal kæmpe videre for på den anden side. Og det gør vi 
allerbedst, hvis vi gør det sammen.

H.K.H. Kronprinsessen
Bestyrelsesformand

H.K.H. Kronprinsessens forord 

Et meget udfordrende år. Et skelsættende år. Et år, der blev alt andet, end vi kunne have forestillet 
os. 2020 vil uden tvivl være et år, vi alle kan huske i meget lang tid ind i fremtiden. For sjældent er 
vores verden blevet ændret så drastisk på så kort tid. Med vidtrækkende konsekvenser for os alle 
sammen til følge. 

Sidste år, da vores årsberetning udkom, var vi i corona-krisens begyndelse, og vi kunne kun se 
konturerne af, hvad den ville betyde for os. Nu er der gået et år, og pandemien – og dens konsekven-
ser – er blevet et vilkår, vi lever med hver eneste dag. Vi har vænnet os mere til, at den er her, men 
samtidig mærker vi også for alvor, hvor meget den kræver af os. 

Særligt den sociale afstand sætter sine spor. Og her er der nogle, der er særlig hårdt ramt. Vi ser 
med al tydelighed, at det vi frygtede for et år siden, er blevet til virkelighed. Mange, mange flere føler 
sig ensomme i dag end for et år siden. Og her er vores børn og unge nogle af dem, der lider mest.  
Fx er andelen af unge, der helt eller delvist føler sig ensomme, steget til alarmerende 40 %. Når man 
er ung, dannes identiteten i samspillet og i spejlingen med andre, og de sociale fællesskaber betyder 
utrolig meget. Derfor kan følelsen af ensomhed ramme ekstra hårdt, når man er afskåret fra sam- 
været med andre. 

I Mary Fonden har vi med stor bekymring set på stigningen af ensomhed blandt de unge, for vi ved, 
at jo længere ensomheden varer, jo større risiko er der for, at den bider sig fast. For at bidrage til at 
bekæmpe ensomheden blandt de unge, har vi bl.a. gennemført kampagnen ”Få øje på ensomhed” 
i løbet af sommeren, hvor vi opfordrede de unge til at være der for hinanden. Vores ønske med 
kampagnen var at bidrage til at bryde med tabuet om ensomhed, der desværre fylder meget blandt 
de unge. 

Vi har også nedsat et panel af unge for at få deres erfaringer, oplevelser og gode råd på banen.  
I Mary Fonden synes vi, det er rigtig vigtigt, at vi lytter til de unges egne perspektiver. De unge tager 
virkelig et stort ansvar og har blik for hinanden, samfundet og sårbare unges situation, og på vores 
møder har de bragt mange gode ideer og perspektiver frem.  
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Som det fremgår af beretningen, har 2020 også været et år, hvor vi har sat vores kommunikations-
indsats op i et nyt gear. Vi har fået en ny og mere fokuseret kommunikationsstrategi, som bl.a.  
indbefatter, at vi i højere grad vil løfte opgaven med at skabe fokus på de tre områder, vi arbejder 
med, så vi bedre når ud til den brede befolkning. Vi har i endnu højere grad end tidligere fokuseret 
på at bryde med tabuer og skabe større forståelse for, hvad det vil sige at være voldsramt, ensom 
eller udsat for mobning. Samtidig har vi forsøgt at skabe håb for de mennesker, der er ramt af 
ensomhed, vold i hjemmet eller som kæmper med at føle sig uden for fællesskabet. I en corona-tid, 
hvor de fysiske fællesskaber på mange måder har været sat på pause, har kommunikation også 
været et brugbart redskab til at bidrage med at bekæmpe social isolation. Det gjorde vi bl.a. igennem 
vores kampagne ”Få øje på ensomhed”, målrettet unge, hvor vi opfordrer unge til at række ud til 
hinanden, samt igennem input og løsningsforslag fra vores ungepanel. 

Nu er vi inde i 2021, og intet er tilbage til normalen endnu. Vi forbereder os dog på, at verden  
sandsynligvis inden længe bliver mere åben, og at vi derfor igen kan gøre noget af det, der normalt 
er en stor del af Mary Fondens virke – nemlig at være ude blandt de mennesker, vores arbejde  
handler om. Det glæder vi os til.

 

Helle Østergaard
Direktør

Direktør Helle Østergaards forord  

Overskriften for arbejdet i Mary Fonden i 2020 har − som for mange andre organisationer − været 
omstilling. Corona, restriktioner og nedlukninger har haft konsekvenser for vores arbejde og alle 
vores projekter på forskellige måder. Samtidig har vi stået i en situation, hvor alle vores tre områder 
er blevet mere aktuelle end nogensinde, og der på den måde ikke har været mindre behov for  
vores arbejde – tværtimod. Vi har derfor været nødt til at  tænke kreativt og nyt for at omstille vores 
aktiviteter således, at vi stadig har kunnet bidrage til at bekæmpe ensomhed, vold i hjemmet og 
skabe trivsel for vores børn i en corona-virkelighed. 

Et af de steder, hvor vi er lykkedes med at omstille vores arbejde, er i vores kursus- og undervis-
nings-aktiviteter, som er en del af projekterne Fri for Mobberi, LæseLeg og Me&We. Her har vi, som 
mange andre, så vidt muligt omstillet til digitale forløb. Og det er heldigvis sket med ret stor succes.  
I Fri for Mobberi har de mange tilmeldinger til webinarer og online kurser vist os, at der måske er  
et potentiale her, vi kan bruge på den anden side af corona. For en daginstitution kan det være en 
god mulighed at lade ansatte tage et online kursus på nogle timer som alternativ til at skulle væk  
fra institutionen en hel dag.  I det hele taget har vi brugt 2020 på at gøre Fri for Mobberi mere digitalt 
– en proces, der var i gang, men som gik endnu hurtigere end planlagt grundet omstændighederne.

Nogle ting har vi kunnet omstille os ud af, men der er også begivenheder, der er blevet udskudt eller 
aflyst. En af vores store årlige begivenheder – Fri for Mobberi Børnestafetten – måtte vi desværre 
aflyse i 2020. I stedet opfordrede vi forældre til at løbe med deres børn derhjemme, men det blev 
selvfølgelig langt fra den samme festlige begivenhed, som det plejer at være. Og vi glæder os til  
forhåbentlig at kunne gennemføre stafetten her i 2021. 
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Virksomhed 

Mary Fondens virksomhed består i uddelinger i overensstemmelse med vedtægterne samt admini-
stration af fondens formue. Mary Fonden adskiller sig på væsentlige punkter fra mange andre fonde, 
bl.a. ved at fonden ofte selv identificerer og udvikler projekter. I andre tilfælde videreudvikler og 
skalerer fonden allerede eksisterende projekter. I alle tilfælde drives projekterne i tæt samarbejde 
med relevante samarbejdspartnere. Således er Mary Fonden en aktiv igangsætter af projekter og 
projektforløb, der i høj grad er muliggjort ved hjælp af fondens dedikerede medstiftere, der alle 
har bidraget til såvel Mary Fondens stiftelse som økonomiske grundlag. Ved udgangen af 2020 var 
fondens formue 220,8 mio. kr.

Mission og vision 

Følelsen af at høre til, at være en del af et fællesskab, hvor man er ønsket og accepteret, er helt  
afgørende for os alle sammen. Vores sociale behov er helt basalt for vores trivsel, og det har  
derfor omfattende menneskelige og samfundsmæssige konsekvenser, når et menneske isoleres 
socialt. Alligevel oplever alt for mange mennesker at stå alene.

Mary Fonden er sat i verden for at hjælpe de mennesker, der står udenfor eller er i fare for at ryge 
ud af fællesskabet, til at indgå i eller forblive i fællesskabet. Samtidig er det vores opgave at fremme 
tolerance blandt de mange, der skaber fællesskabet. Det er således Mary Fondens vision at bidrage 
til en samfundsudvikling, hvor alle oplever, at de hører til. Og det er vores mission at bekæmpe social 
isolation ved at forebygge og afhjælpe social isolation, fremme tolerance over for forskellighed og 
skabe håb.

Medstiftere

Driftspartner

Carlsberg A/S 
Det Obelske Familiefond 
Ole Kirk’s Fond
Nykredit 
Oak Foundation

Hempel Fonden

William Demant Fonden
Poul Due Jensens Fond
Remmen Fonden
TrygFonden smba
Villum Fonden

Foto: Sam Poullain, Unplash
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Hempel Fonden stiller ikke alene kontorfaciliteter til rådighed, men betaler ligeledes alle admini- 
strationsomkostninger og sørger derved for, at enhver donation og fondskapitalens afkast kan  
gå ubeskåret til Mary Fondens projektarbejde – netop med henblik på at sikre en langsigtet indsats 
til fremme af fondens formål. Mary Fonden styrker projektarbejdet yderligere ved at samarbejde 
med en række større partnere, som alle arbejder helt eller delvist pro bono for derigennem at  
fremme og støtte fondens formål og projekter.

Endvidere skal samarbejdet med praktikere, fagfolk, forskere og organisationer også fremhæves, 
herunder ekspertpanelerne, der bidrager med indsigt i den nyeste faglige viden og forskning.  
Samarbejdet har stor betydning for projekternes kvalitet og gennemslagskraft. 

Mary Fondens bestyrelse består ved udgangen af 2020 af bestyrelsesformand Hendes Kongelige 
Højhed Kronprinsessen, Ulla Brockenhuus-Schack, Michael Halbye, Nina Eg Hansen, Caroline 
Heering, Troels Boldt Rømer og Christian Schønau. Bestyrelsen arbejder ulønnet.

Mary Fondens sekretariat består ved udgangen af 2020 af direktør Helle Østergaard, kommuni- 
kationschef Bodil Liv Holm, seniorprojektleder og udviklingsansvarlig Wencke Kathrine Jansen 
analyseansvarlig Mikkel Lynggaard, seniorprojektleder Christina Stær Mygind, projektleder Anne 
Sofie Juul Hansen, seniorprojektleder Tine Oxholm, seniorprojektleder Søren Feldbæk Winther, 
senior projektleder Simone Bodholdt (barsel), senior kommunikationskonsulent Birgitte Krogh 
Therkelsen, kommunikationskonsulent Nanna Lehrmann, sekretariatskoordinator Jane Persson, 
regnskabsansvarlig Jena Høgenhav, studentermedhjælper Timian Bille Bach Landgraff, studenter-
medhjælper Esben Langer Rasmussen og piccoline Isabella Staal.

McKinsey
PricewaterhouseCoopers

Pro bono-partnere Motor Agency
Bech-Bruun

Mary Fondens præsidium, bestyrelse og pro bono-partnere. 
Foto: Steen Brogaard10



Aktiviteter i 2020
I Mary Fonden arbejder vi for at bekæmpe social isolation, og vi har udpeget  
tre indsatsområder: Mobning og Trivsel, Vold i Hjemmet og Ensomhed. Indsats-
områderne er udvalgt på baggrund af en afdækning af, hvilke livsomstændighe-
der der kan være direkte medvirkende til social isolation, og hvor det er muligt  
for Mary Fonden at bidrage til at forebygge og modvirke social isolation.  
Mary Fondens aktiviteter, herunder projekter, analyser og kommunikations-
indsatser er primært placeret inden for de tre områder. Derudover bidrager 
og deltager vi i aktiviteter, der på andre måder er med til at øge viden og skabe 
opmærksomhed omkring vores overordnede formål.
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Kilde: Forståelser af mobning og trivsel, 2020.

Mobning og Trivsel

I Mary Fonden arbejder vi for at skabe trygge børnefællesskaber og styrke børns muligheder 
for at indgå i fællesskaber, fra de er helt små. Gennem udbredelse af viden, konkrete red- 
skaber og helhedsorienterede projekter, styrker vi børnenes sociale trivsel og forebygger  
og afhjælper mobning. Vi arbejder for at skabe håb for børn, der føler sig uden for fælles- 
skabet ved at vise dem og de voksne omkring dem, at der er en vej tilbage i fællesskabet, 
og ved at motivere alle i fællesskabet til at tage ansvar for det. 

Mobning er stadig et problem
Ifølge den seneste nationale trivselsmåling har mindst to-tre elever (8,4 %) i gennemsnit i en  
4.-9. klasse oplevet mobning*. Andre undersøgelser peger på, at anden mistrivsel i skolen, fx lav 
skoleglæde og ensomhed, også er udbredt**. Den nye Evaluering af antimobbebestemmelser og Den 
Nationale Klageinstans mod Mobning (2020) viser, at 30 % af folkeskolerne mangler viden om, hvordan 
mobning forebygges eller stoppes, og at både skoler og forældre oplever store udfordringer med 
håndteringen, når mobning først er opstået.

* (Trivselsmålingen, 19/20).
** (bl.a. Skolebørnsundersøgelsen 2018).

MOBNING HANDLER OM UTRYGGE FÆLLESSKABER
Mobning handler om negative fællesskaber, som udspringer af en utryg kultur. 
Mobning anses derfor som et fænomen, der opstår i grupper, hvor mistillid og lav 
tolerance præger de sociale relationer.

Hvad ved danskerne om mobning? 
I 2020 offentliggjorde vi en omfattende undersøgelse af forståelser af mobning og ensom-
hed i grundskolen foretaget i befolkningen samt blandt lærere og skolepædagoger. 

Undersøgelsen viste bl.a. at:

•  Befolkningen ser bredere på mobning end fagfolk og udpeger ikke én hovedårsag til 
mobning. 

•  Især venner opleves at kunne gøre en forskel, hvis man bliver mobbet. Der er også  
høj tillid til, at en indsats, der retter sig mod hele klassen, er betydningsfuld.

•  44 % af lærere og skolepædagoger angiver, at de mangler viden om forebyggelse, 
mens 32 % efterspørger viden om håndtering, hvis mobningen først er opstået.

•  En ud af fire lærere og skolepædagoger kender ikke skolens handleplaner mod  
mobning.

Undersøgelsen ”Forståelser af mobning og ensomhed i grundskolen” er finansielt  
støttet af TrygFonden. Undersøgelsen er udarbejdet af mobbe- og skoleforskerne  
cand.jur. og ph.d. Helle Rabøl Hansen og ph.d. Jens Christian Nielsen for Mary  
Fonden i samarbejde med Epinion.

44 % af lærere og  
skolepædagoger angiver, at de 
mangler viden om forebyggelse, 
mens  32 % efterspørger  
viden om håndtering,  
hvis mobningen først er opstået.

Foto: Jakob Carlsen
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Fri for Mobberi 

Fri for Mobberi er et antimobbeprogram, som består af pædagogiske materialer til arbejdet 
med børns sociale kompetencer og trivsel i dagpleje, vuggestue, børnehave og indskoling  
(0.-3. klasse). Programmet bygger på værdierne tolerance, respekt, omsorg og mod, og det 
tager udgangspunkt i at arbejde med at fremme mobningens modsætning: Et trygt og  
inkluderende børnefællesskab. 

Fri for Mobberi er blevet digitaliseret
2020 blev digitaliseringens år i Fri for Mobberi. Vi lancerede en ny webshop og hjemmeside med 
masser af gratis aktiviteter og materialer. Gennem nyhedsbreve, opslag på sociale medier og gratis 
webinarer har vi løbende inspireret nye såvel som erfarne brugere af Fri for Mobberi i deres arbejde. 

Corona sætter skub i forandringerne
Corona-pandemien betød, at vi måtte aflyse alle fysiske kurser i 2020. Til gengæld fik krisen sat  
yderligere skub i vores digitale udvikling. Fri for Mobberi tilbød sit første webinar, og fra 2021 kan  
de første deltage i digitale grundkurser i Fri for Mobberi. 

Mange børn var hjemsendt fra dagtilbud og skole, og fællesskaberne har været udfordret.  
Vi udviklede derfor råd og aktiviteter til fagpersoner og forældre, så de fortsat kunne understøtte  
fællesskaberne – også i en tid, hvor vi er hver for sig. 

Børnestafetten 2020 – Vi løb sammen hver for sig
I 2020 skulle Børnestafetten afvikles for 13. gang i træk, men det blev ikke helt som det plejer.
Grundet situationen med corona måtte vi aflyse vores store stafetter i Aarhus og København. I 
stedet opfordrede vi forældre og børn til at gennemføre en stafet hjemme. Det var der mange, der 
gjorde – også H.K.H. Kronprinsessen og generalsekretæren i Red Barnet, Johanne Schmidt Nielsen.

Vi samlede alle de fine billeder og videoklip og delte det med det klare budskab: Det er aldrig i orden 
at mobbe, og alle har ret til en plads i fællesskabet.

Se mere på friformobberi.dk

Fri for Mobberi sker i samarbejde med Red Barnet og Ole Kirk’s Fond. 
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Free of Bullying 

Free of Bullying udspringer af Fri for Mobberi. Mange lande har vist interesse for det  
danske program, og indtil nu har fire lande implementeret en tilpasset version. I 2020 gik 
Rumænien, som det femte land, i gang med at tilpasse og implementere programmet. 

Formålet med Free of Bullying er at udbrede det fællesskabsorienterede mobbesyn og forståelsen 
for at arbejde systematisk og målrettet med trygge børnefællesskaber. Bamseven, der er Fri for 
Mobberis maskot, og som symboliserer programmets værdier − tolerance, respekt, omsorg og  
mod − er en gennemgående figur i alle lande. 

The Free of Bullying Competence Centre drives i fællesskab af Mary Fonden og Red Barnet Danmark, 
som vejleder, koordinerer og godkender landenes arbejde med programmet bl.a. gennem kvartals-
vise, online statusmøder.

Det årlige Free of Bullying seminar, der bruges til erfaringsudveksling og udvikling af nye tiltag, blev i 
2020 afholdt virtuelt. 

Programtitler og opstartsår
Grønland 2010: Kammagiitta – Fri for Mobberi
Estland 2011: Kiusamisest Vabaks! – Free of Bullying
Island 2014: Vinátta – Fri for Mobberi
Færøerne 2018: Betri Vinir – Fri for Mobberi
Rumænien 2020: Să fim prieteni - Free of Bullying

Se mere på freeofbullying.com

Free of Bullying sker i samarbejde med Red Barnet.

AKTIVITETER I 2020
• Grønland arbejdede med Kammagiitta – Fri for Mobberi i børnehaver og skoler. 

•  Estland arbejdede med programmet både blandt de 0-3-årige, i børnehaverne samt 
i skolerne, og de afholdt løbende kurser for fagfolk i årets løb. I 2020 fokuserede man 
ydermere på at omstille sig til at afholde digitale kurser under corona-pandemien.

•  Island har også udbredt programmet til alle tre målgrupper, og her holdt man  
løbende kurser for fagfolk og forældre. I efteråret blev skolematerialerne lanceret  
ved en online event bl.a. med deltagelse af den islandske præsident, der er program-
mets ambassadør.

•  Færøerne arbejdede i børnehaver, og her afholdt man kurser for fagfolk. På  
Færøerne er man ydermere i gang med at tilpasse materialerne til de 0-3-årige.

•  Rumænien indledte i 2020 det obligatoriske pilotprojekt i fem pilotbørnehaver.  
Pilotperioden har været udfordret af corona og er derfor blevet forlænget ind i 2021. 

Foto: Rúna Ingunardóttir, Børneløb på Færørerne 2018. 
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I SIN NUVÆRENDE FORM TILBYDER PROGRAMMET: 
•  En status på skolens trivselsarbejde og aktionsplan  

Status udvikles på baggrund af input fra medarbejdere og elevråd, resultater fra 
den nationale trivselsmåling og skolens eksisterende trivselsarbejde. Dette sikrer  
en skræddersyet aktionsplan til skolen.

•  Et fælles sprog 
Støtte til at udvikle et fælles sprog for trivsel og mobning for alle medarbejdere og 
med at integrere trivselsarbejdet i alle dele af skolens arbejde. 

•  Kompetenceløft af pædagogisk personale 
Efteruddannelse af udvalgte pædagogiske medarbejdere i at planlægge, udvikle og 
forankre Skolestyrken på skolen. Kompetenceudviklingen af det øvrige pædagogiske 
personale foregår i teams og i afprøvningsforløb inspireret af aktionslæring. 

• Konkrete værktøjer 
  Vi tilbyder metoder og værktøjer til trivselsfremme og håndtering af mobning, og  

som peger ind i skolernes daglige pædagogiske praksis.

Skolestyrken  

Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet ønsker en fremtid, hvor ingen børn oplever  
mobning. Derfor samlede vi i 2016 kræfterne i Alliancen mod mobning – og i 2020  
lancerede vi vores første fælles initiativ: Skolestyrken. 

Skolestyrken tilbyder skoler en helhedsorienteret tilgang til arbejdet med at styrke fællesskaber, 
fremme skoletrivsel og bremse mobning fra børnehaveklasse til 10. klasse. Målet er at skabe 
 sammenhæng mellem skolens overordnede strategi og organisering, medarbejdernes  
kompetencer og den pædagogiske praksis.

Sammen styrker vi skolens trivsel
Skolestyrken er udviklet som et helskoleprogram, der bygger på en tilgang til bekæmpelse af mob-
ning, hvor alle aktører omkring børnene og børnene selv uddannes til at udvikle et trygt skolemiljø. 

Tankegangen er, at fordi mobning kan foregå hvor som helst og når som helst, skal alle på og 
omkring skolen vide, hvordan de forebygger og håndterer mobning. Uanset om det er gårdvagten, 
der skal stoppe slåskampen i skolegården, bibliotekaren, der overhører elever holde andre ude  
af fællesskabet, skolepædagogen, der opdager en hadeprofil blive oprettet, forælderen, der er 
bekymret for et barn etc. 

Skolestyrken sker i samarbejde med Børns Vilkår og Red Barnet og er finansielt støttet af A.P. Møller 
Fonden, TrygFonden og Ole Kirk’s Fond.
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Skolestyrken er udviklet af fagfolk fra Mary Fonden, Børns Vilkår og Red Barnet i tæt samarbejde 
med syv pilotskoler, 22 implementeringsskoler og bistået af bl.a. danske og internationale eksperter 
på området. I 2021 udrulles programmet yderligere. Efter sommeren kan alle være med.

Læs mere på skolestyrken.dk

Skolestyrken tager altid udgangspunkt i den enkelte skole. Se hvordan det foregår i denne lille film 
om Skolestyrken.
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LæseLeg 

LæseLeg er et pædagogisk redskab, som bygger på den evidensbaserede metode dialogisk 
læsning. LæseLeg gør det let for det pædagogiske personale at styrke børns sprog og sociale 
relationer. I mindre grupper involveres børnene aktivt i oplæsningen af gode billedbøger 
gennem historiefortælling, dialog og kreative aktiviteter. Det hjælper deres kommunikative 
kompetencer på vej og støtter dem samtidig i at indgå i fællesskaber.

Børns perspektiver på LæseLeg
I samarbejde med en af Mary Fondens eksperter, Grethe Kragh-Müller, har vi undersøgt, hvordan 
børn oplever LæseLeg. Formålet var at kvalificere den eksisterende viden om LæseLeg for at  
videreudvikle programmet, så det i endnu højere grad er tilpasset børnenes behov. Det er der  
kommet en rapport og små videoer til det pædagogiske personale ud af. 

Opdatering af materialer
LæseLeg har opdateret en tredjedel af de eksisterende boghæfter på baggrund af de tilbagemeldin-
ger, vi fik fra sidste års brugerevaluering. Boghæfterne er blevet suppleret med aktivitetsforslag, som 
går forud for læsning af bogen, for at imødekomme børn med det mindste sprog. Vi har samtidig 
tilført et større udvalg af inspirerende aktiviteter, som for dagtilbud tager udgangspunkt i arbejdet 
med den styrkede pædagogiske læreplan, og for skolerne styrker sammenhængen til det faglige 
indhold i de forskellige fag.

LæseLegs udviklingsprojekt
LæseLeg har indgået samarbejde med fire kommuner om at teste virkningen af et forbedret 
LæseLeg på både børnenes sprog og relationer. Vi er særligt optaget af de sprogligt mest  
udfordrede børn. Det pædagogiske personale gennemgår et kompetenceudviklingsforløb,  
som vi har udviklet i samarbejde med VIA University College. Forløbet følges tæt af forskere  
fra TrygFondens Børneforskningscenter. 

Se mere på læseleg.dk

LæseLeg sker i samarbejde med Egmont Fonden.

 

Du ka’ godt

Af Chris Haughton 

Jensen & Dalgaard 2019

3-4ÅR

Skriv en bog. 

Kopiér traktorskabelonen på A4-papir. Klips forsiden og fire tom
m

e sider sam
m

en 

øverst på førerhuset m
ed tre klips. Klip traktoren ud igennem

 alle fem
 lag papir. 

Eleven har nu en bog form
et som

 en traktor, hvor eleven kan tegne og børnestave 

om
 traktoren i de fire årstider.

TraktorAf Troels Gollander 

Gyldendal 2018

6-7ÅR

Hvilken krabbe 

er størst?

Det hedder en 

krabbe og to... ?

Hvor m
ange ben har 

en rigtig krabbe?

Hvilke farver har 

krabberne i bogen?

 Kan I nævne andre ord, 

der betyder det sam
m

e 

som
 ”stor”?

Hvad er antonym
et 

til ”stor”?

3-4ÅR

3-4ÅR

3-4ÅR

3-4ÅR

3-4ÅR

3-4ÅR

Nr. 1 af 14

Nr. 2 af 14

Nr. 3 af 14

Nr. 4 af 14

Nr. 5 af 14

Nr. 6 af 14

Hvilket dyr hører 

ikke til: krabbe, hund, 

fisk, søhest?

3-4ÅR

Nr. 8 af 14

Krabber bor i havet. 

Kan I nævne andre dyr, 

der bor i havet?
3-4ÅR

Nr. 7 af 14

Dialogisk læ
sning giver de bedste resultater, når I 

læ
ser både regelm

æ
ssigt og over læ

ngere tid. 

På læ
seleg.dk � nder I alle boghæ

fter til m
ålgruppen. 

Det gør det m
uligt at lave en læ

seplan m
ed en ny 

bog hver tredje uge.

Da børnene i en læ
segruppe efterhånden bliver 

m
ere bogvante og sprogligt velfungerende, bør I 

tilrettelæ
gge læ

seplanen, så bøgerne bliver gradvist 

svæ
rere. Det sikrer, at børnene hele tiden bliver 

udfordret.
Udfyld Læ

seLegs læ
seplan ved at udvæ

lge de bøger, 

I vil læ
se og indsæ

tte ugenum
re og titler i skem

aet.

God fornøjelse!

Læseplan

 
 Ugenr.

Bogtitel
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Oplæser:Udvælg 6 titler og indsæt dem
 i skem

aet

Børn:

Ib kan ikke holde det ud

Af Peter Nordahl og Rasmus Bregnhøi (illu.)

Gyldendal 2016

1-3ÅR

Farver og følelser

Af Anna Llenas

Forlaget Bolden 2019

5-6ÅR
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Emilie Beckmann
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    Et godt sammenhold har  
uden tvivl en rigtig stor betydning 
for glæden hos børn, når de  
kommer til deres idrætsaktivitet.

Antibulli 

Alle børn skal have adgang til gode kammeratskaber – også i deres fritid. Men næsten hvert 
10. barn angiver, at de er stoppet til en fritidsaktivitet på grund af mistrivsel. Antibulli giver 
redskaber og øvelser til børnetrænere, der gør det let at arbejde med sammenholdet og det 
gode fællesskab. Målet er at skabe så stærk en holdånd, at der ikke bliver plads til mobning. 

Antibulli Håndbold
I 2020 fortsatte MH24 – Foreningen Mikkel mod mobning arbejdet med at udbrede Antibulli  
Håndbold via deres klubbesøg. Vi har med glæde set med fra sidelinjen, at mange flere håndbold-
klubber i året har valgt at støtte op om det gode fællesskab, holdånden og klubfølelsen. Antibulli 
Håndbold er gratis og kan findes på antibulli.dk. MH24 har modtaget støtte til projektet  
af Poul Due Jensens Fond i 2020.

Antibulli Svømning
Med Antibulli Svømning sætter vi fokus på, hvordan vi kan skabe rammerne for at styrke fælles- 
skabet i danske svømmeklubber. 

Antibulli Svømning blev afprøvet i 2019 i udvalgte klubber, og i 2020 åbnede vi op for, at alle  
interesserede klubber har mulighed for at deltage. I efteråret 2020 lancerede vi Antibulli  
Svømning i Helsingør Svømmeklub. Svømmeren Emilie Beckmann er ambassadør for Antibulli 
Svømning.

Se mere på Antibulli.dk

Projektet er udarbejdet med Dansk Svømmeunion og sker i samarbejde med TrygFonden. 
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Vold i Hjemmet 

I Mary Fonden er det vores ambition og vision, at børn ikke skal vokse op med partnervold i 
familien, og at kommende og nuværende mødre og fædre skal bryde med volden så tidligt 
som muligt. Desuden ønsker Mary Fonden at bidrage til at gøre danskerne i stand til at  
genkende partnervold, når de er vidne til den som nærtstående, samt i stand til at turde  
tale om den og gribe ind med tilbud om støtte til den voldsudsatte.

Gennem vores arbejde og igennem stærke partnerskaber med relevante aktører vil Mary Fonden 
skabe folkelig opmærksomhed på vold i hjemmet, forebygge partnervold og støtte den voldsudsatte 
på vejen mod et liv uden vold. Vi ønsker at skabe håb for de mange, der lever i en familie med  
partnervold, ved at vise, at der er hjælp at få, og at der er alternativer til voldens sprog.

Gennem udbredelse af viden og målrettet kommunikation vil vi også styrke og nuancere danskernes 
forståelse af vold og motivere børn som voksne til at reagere på vold, når de er vidne til den. 

Danskernes viden om og holdninger til vold i hjemmet
I 2020 gennemførte vi bl.a. en Epinions-undersøgelse om danskernes viden om og  
holdninger til vold i hjemmet. Vi brugte undersøgelsen som afsæt til at nedbryde  
tabuer og igangsætte en samtale om voldens kompleksitet. 

Undersøgelsen viste bl.a. 

•  Hvis danskerne opdager, at der er fysisk partnervold i deres nabofamilie og ønsker  
at hjælpe den voldsramte, vil størstedelen (40 %) af danskerne tage kontakt til den 
voldsudsatte først. Dog ville 39 % af unge under 35 år tage kontakt til politiet først, 
mens 28 % af de unge vil tage kontakt til den voldsudsatte først.

•  74 % af de 18-34-årige erklærer sig helt eller overvejende enige i, at det kan være  
svært for voldsudsatte at forlade den voldelige partner. Af danskere over 50 år  
mener derimod kun halvdelen, at det kan være svært for voldsudsatte at forlade  
en voldelig partner.

Kilde: Danskernes viden om vold i hjemmet, Epinion 2020

 74 % af de  
 18-34-årige erklærer sig  
helt eller overvejende enige i,  
at det kan være svært for  
voldsudsatte at forlade  
den voldelige partner.

Foto: Jakob Carlsen
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af krisecentrene oplever, at børnene 
ofte eller meget ofte ankommer til 
krisecenteret uden deres ting.*

100 % svarer, at de i meget høj grad eller høj grad 
oplever, at børnene oftest reagerer positivt, 
når de modtager rygsækken.*

bruger rygsækkende eller elementer 
fra dem til at skabe en tilidsfuld  
relation til børnene.*

86 %

90 % bruger rygsækkene 
som en gave til børnene.*

53 % svarer, at de bruger  
rygsækkene til en samtale om,  
at volden aldrig er barnets skyld.*

67 %

Foto: LOKK, Landsordanisationen af Kvindekrisecentre.

*Evaluering af Mary Fondens rygsæk-projekt 
Rapport, December 2019 

Rygsække til børn på krisecenter 

Når børn kommer på krisecenter med deres mor, kommer de ofte kun i det tøj, de går  
og står i, og uden andet med sig. Siden 2008 har Mary Fonden i samarbejde med LOKK  
og Ole Kirk’s Fond uddelt flere end 28.000 rygsække til børn på krisecentre. Rygsækkene  
indeholder både toiletsager, tøj, legetøj, en bamse og en dagbog til de lidt større børn. 

Under corona-nedlukningen i 2020 har flere voldsudsatte og deres børn haft brug for hjælp.  
Undersøgelser peger på, at volden i nogle familier er blevet hyppigere og grovere. Der blev derfor 
oprettet nødpladser til voldsudsatte kvinder og deres børn. For at imødekomme det ekstra behov, 
tømte vi i Mary Fonden vores lager af rygsække og sendte yderligere 670 rygsække ud til krisecentre 
landet over. Desuden sendte vi sammen med vores partnere også de 2.400 rygsække ud, som i 
forvejen fordeles på krisecentre i Danmark, på Færøerne og i Grønland hvert år.

Evaluering af rygsække-projektet i 2020
I 2020 blev rygsække-projektet evalueret af Epinion. Mary Fonden spurgte i den forbindelse krise-
centrene til deres brug af rygsækkene. Af svarene fremgår det bl.a., at et stort flertal af krisecentrene 
oplever, at børnene ofte eller meget ofte ankommer til krisecenteret uden deres ting. Den viser 
også, at rygsækkene i høj grad bliver brugt af krisecentermedarbejderne som en måde til at skabe 
kontakt til børnene og i en samtale om, hvorfor børnene nu bor på krisecentret. 

Projektet sker i samarbejde med Ole Kirk’s Fond. Rygsækkene distribueres i samarbejde med LOKK  
(Landsorganisationen af Kvindekrisecentre). Gyldendal donerer bøger til rygsækkene.
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Sammen uden vold 

Sammen med Amager og Hvidovre Hospital, Dialog mod Vold og Østifterne gennemfører 
Mary Fonden projekt Sammen uden vold på Hvidovre Hospital. I 2020 er projektet for alvor 
kommet i gang. 

Projektet Sammen uden vold skal udvikle og indføre en samlet model for, hvordan jordemødre  
rutinemæssigt kan screene gravide kvinder og familier for vold i familien. Projektet indeholder  
samtidig støtte og rådgivning til familierne samt henvisning til andre offentlige og private tilbud,  
som kan støtte familierne også efter fødslen. Sammen uden vold er en del af forsknings- og  
udviklingsprojektet God start på familielivet, som også Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus 
Universitet bidrager til.

Foreløbige resultater 
Jordemødrenes oplevelser med det nye screeningsredskab blev undersøgt i efteråret 2020. 
Undersøgelsen viser, at næsten alle jordemødre nu taler med de gravide/parrene om vold eller 
voldsomme konflikter ved den første konsultation af et graviditetsforløb. Samtidig er jordemødrene 
generelt blevet mere opmærksomme på at kigge efter tegn på vold, og flere har oplevet at afdække 
vold, når de har stillet de rutinemæssige screeningsspørgsmål. Næsten halvdelen af jordemødrene 
har afdækket vold, siden de begyndte at screene, og lige så mange har haft en mistanke om vold.  
To tredjedele af dem, der enten har afdækket eller haft mistanke om vold, har opdaget det, fordi  
den gravide fortalte det ifm. de rutinemæssige spørgsmål. Dette tyder på, at screeningen og de  
rutinemæssige spørgsmål afdækker voldsproblematikker, som ikke nødvendigvis ellers ville være 
blevet afdækket.

Det er en stor livsomvæltning at blive forældre, og både undersøgelser og vores egne  
erfaringer fra projekter viser, at det kan være en udløsende eller eskalerende faktor for 
vold at blive forældre. Fx vokser 86 % af børn, der oplever vold i familien, op med forældre, 
der ikke var inde i et voldeligt adfærdsmønster, inden de fik børn.

Kilde: (VIVE (2017): Børn, der oplever vold i familien

Projektet sker i samarbejde med Dialog Mod Vold, Østifterne og Amager og Hvidovre Hospital.

En undersøgelse fra  
Rigshospitalet i 2016 viste, at 

af de gravide havde været udsat 
for vold inden for det seneste 
år. Samtidig viser internationale 
studier, at vold under graviditeten 
fordobler risikoen for at føde præ-
maturt eller med lav fødselsvægt.

3 %

     Jeg er begyndt at spørge i modtagelsen,  
hvis de har haft et eller andet  
underligt fald. Så stiller jeg  
spørgsmålstegn ved det, hvis  
det lyder for usandsynligt.  
Det er blevet nemmere,  
fordi vi har fokus på det i  
konsultationen. Det har  
vækket min opmærksomhed.
Jordemoder
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H.K.H. Kronprinsessen holder taler 
ved lanceringen af ’Vold i familien’, 
en antologi om vold. 

Antologi om vold

Vold er en del af hverdagen i alt for mange familier. Derfor skal fagpersoner klædes bedre 
på til at gribe ind, når de har mistanke om, at der foregår vold i en familie. Mary Fonden og 
Lev Uden Vold udgav i 2020 derfor en antologi om vold målrettet studerende på en række 
professionsuddannelser.

Socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker og mange andre fagpersoner kan spille en  
afgørende rolle i bekæmpelsen af vold i familien. Fagpersonerne møder alle slags familier hver  
dag og har derfor en særlig mulighed for at opspore volden og vise familierne, at de kan få hjælp  
og støtte til et liv fri for vold. Nogle ser måske tydelige tegn eller har en bekymring om vold i en  
familie, andre ved ikke, hvad de skal se efter. Hvad er tegnene på vold? Hvornår er en adfærd  
vold? Og hvad skal man stille op? Med god grund. For vold i familien er et komplekst område.  
Og i dag er undervisningen om vold i familien sparsom på de professionsrettede uddannelser.

Antologien “Vold i familien – viden for fagfolk” er den første samling af nyere dansk viden om vold i 
familien. Bogen introducerer undervisere og studerende for en række tematikker om vold i familien 
med bidrag fra forskere inden for området og organisationer med specialiserede indsatser til både 
voldsudsatte og voldsudøvere.

Mødrehjælpen, LOKK, Danner, Dialog mod Vold, Mandecentret, VIVE og flere andre organisationer 
har bidraget til antologien. Antologien kan downloades gratis på Mary Fondens hjemmeside og 
bestilles som bog hos Akademisk Forlag.

Udviklet i samarbejde med Mødrehjælpen, LOKK, Danner, Dialog mod Vold, Mandecentret og VIVE

Foto: Steen Brogaard
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Kærlig Talt

Kærlig Talt er et gratis, lettilgængeligt undervisningsforløb, som siden 2015 har bidraget til 
at sætte relationer og kommunikation på dagsordenen i udskolingen. I 2020 blev materialet 
tilgængeligt på hjemmesiden forstå.dk.

Kærlig Talt 
Kærlig Talt er et gratis, lettilgængeligt undervisningsforløb, som sætter relationer og kommunikation 
på dagsordenen i udskolingen. Svære følelser som afmagt, jalousi og vrede er en naturlig del af at 
være ung. De kan opstå i forbindelse med mobning, skænderier med kæresten, forældres skilsmisse 
eller oplevelsen af at blive udelukket fra fællesskabet.

Undervisningsforløbet Kærlig Talt er rettet mod skolens ældste elever og handler om at skærpe 
deres evne til at reagere på de svære følelser med respekt for egne og andres grænser. Eleverne får 
konkrete redskaber og tips og tricks til at kunne handle og kommunikere på en empatisk og forstå-
ende måde. Dette vil være med til at forebygge konflikter og grænseoverskridende adfærd mellem 
de unge.

Mary Fonden er ikke længere en aktiv partner i projekt Kærlig Talt, men alle øvelser, videoer, under-
visermanual og handouts er stadig gratis og findes på www.projektkaerligtalt.dk. Man kan nu også 
finde materialet på www.forstå.dk, hvor der er samlet rigtig meget spændende og helt gratis under-
visningsmateriale for børn og unge.  

Kærlig Talt blev lanceret i 2015, og redskaberne bruges stadig. Alene i 2020 
registrerede ca. 300 nye brugere sig på www.projektkaerligtalt.dk.
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Ensomhed 

Mange danskere kæmper med følelsen af ensomhed. Ikke bare en gang i mellem, men ofte. 
Når ensomheden bider sig fast, skader den både vores livskvalitet og helbred. Ensomhed 
kan medføre alvorlige vanskeligheder i forhold til at indgå i og skabe relationer til andre 
mennesker og kan øge risikoen for at udvikle en række alvorlige sygdomme. 

Den seneste befolkningsundersøgelse − inden corona gjorde sit indtog – viste, at 380.000 danskere 
på 16 år og derover føler sig ensomme, og at ensomhed er mest udbredt blandt unge og de ældste 
ældre. Med corona-pandemien kom ensomhed til at fylde endnu mere i samfundet, og det seneste 
år har flere studier vist, at ensomheden er steget for alle aldersgrupper. Men særligt for de unge har 
ensomhed været en tung konsekvens af nedlukningerne, og derfor har vi i Mary Fonden i 2020 haft 
et skærpet fokus på ensomhed blandt unge med bl.a. et nyt ungepanel og kampagnen ”Få øje på 
ensomhed”. 

Mary Fondens vision inden for indsatsområdet Ensomhed er, at alle mennesker skal opleve nære, 
respektfulde relationer, hvor andre er noget for dem, og hvor de kan være noget for andre.  
Gennem projekter, analyser og kommunikation om ensomhed er det vores ambition at bidrage 
 til at bekæmpe ensomhed i Danmark. Konkret udvikler, afprøver og forankrer vi indsatser, der  
kan forebygge, lindre og afhjælpe ensomhed. Vi belyser vejene ind og ud af ensomhed, arbejder  
for at bryde tabuet om ensomhed og opfordrer det omkringliggende samfund til at række ud.

Det er menneskeligt  
og ufarligt at føle sig  
kortvarigt ensom.  
Langvarig ensomhed er 
skadelig for krop og psyke.

*Ensomhed blandt unge, 2019, Defactum og Mary Fonden.  
**Coronaminds – Stå sammen ved at holde afstand.

I maj 2020 viste en måling,  
at 20 % af unge mellem  
18 og 29 år følte sig alvorligt  
ensomme**

af unge 16-24-årige følte sig alvorligt 
ensomme inden corona*.

12 % Risikoen for at føle sig svært ensom 
som ung er markant større, 
hvis man ikke har et arbejde eller er 
under uddannelse. 

92 %
 af unge, der ikke føler sig ensomme, ser venner hver 
dag eller en-to gange om ugen. For de unge, der 
føler sig svært ensomme, er tallet 77 %. Selv om man 
føler sig svært ensom som ung, har man alligevel ofte 
kontakt til venner.

Foto: Ahmed Nishaardth, Unplash
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Foto:Timon Strudler, Unplash

Ny rapport om ensomhed før corona
I 2020 udkom rapporten ”Ensomhed i Danmark”. Rapporten, der bygger på data fra 2017,  
afdækker udbredelsen af ensomhed i Danmark og identificerer befolkningsgrupper, der er  
særligt udsatte for ensomhed. Resultaterne viser desværre, at rigtig mange danskere føler sig 
ensomme. Særligt er der mange unge, som oplever ensomhed. Analysen viser, at 12 % af de 
16-29-årige føler sig ensomme, mens det blandt hele befolkningen er 8 %, der føler sig ensomme. 

Der er også en tydelig social skævhed i ensomhed. For eksempel er der fire gange så høj risiko for  
at være ensom, hvis man er arbejdsløs i forhold til, hvis man er i beskæftigelse. Der er også en klar 
sammenhæng mellem det at have en kronisk sygdom, fx kræft eller KOL, og risikoen for at være 
ensom. Særligt er langvarig psykisk sygdom forbundet med en markant risiko for at føle sig ensom. 
Endelig er der også lidt flere kvinder end mænd og flere med anden etnisk baggrund end dansk,  
der føler sig ensomme.

Rapporten er udarbejdet af DEFACTUM på vegne af Mary Fonden og Folkebevægelsen mod  
Ensomhed.

Viden om effektive indsatser mod ensomhed
Mary Fonden har i 2020, sammen med Realdania og Lauritzen Fonden, samarbejdet med  
DEFACTUM om udarbejdelsen af et internationalt litteraturstudie over interventioner mod  
ensomhed. I dag er der begrænset viden om, hvilke typer af interventioner, der har effekt på  
ensomhed, samt hvilke typer af interventioner, der egner sig bedst til specifikke målgrupper.  

Der er derfor et stort behov for et systematisk litteraturstudie, der samler op på den tilgængelige 
viden på området. Litteraturstudiet skal identificere konkrete interventioner, der er lykkedes  
med at forebygge/og eller afhjælpe ensomhed og samtidig give et overblik over, hvilke generiske 
interventionstyper og -strategier, der har størst effekt. Viden fra litteraturstudiet kan anvendes  
til at understøtte beslutningsprocesser og prioritering af eksisterende ensomhedsindsatser til  
specifikke målgrupper samt inspirere Mary Fonden og andre aktører i udviklingen af nye danske 
initiativer mod ensomhed. Litteraturstudiet forventes offentliggjort i sommeren 2021.
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Folkebevægelsen mod Ensomhed

Omkring 90 organisationer, foreninger, kommuner og virksomheder er sammen om  
visionen om, at ingen skal rammes af alvorlig ensomhed i Danmark. I Folkebevægelsen  
mod Ensomhed deler vi viden og erfaringer og går sammen i kampen mod ensomhed ud  
fra tanken om, at vi bedst bekæmper ensomhed, hvis vi gør det sammen. I Mary Fonden  
har vi været med fra begyndelsen i 2014. 

Folkebevægelsen mod Ensomheds tilbagevendende event ”Danmark Spiser Sammen” i uge 17  
og 45 inviterer og opfordrer danskerne til at spise sammen. Som regel foregår det til store fælles-
middage, til fællesspisninger i forskellige organisationer og helt privat, når danskere åbner deres 
hjem for dem, der har mod på at møde nye mennesker. I år har ”Danmarks Spiser sammen”  
– ligesom så meget andet – også været påvirket af corona-restriktionerne. Både i uge 17 og uge 
45 blev der i stedet for fysiske fællesskaber opfordret til online fællesspisninger. I uge 45 satte vi, 
sammen med Folkebevægelsen, ekstra fokus på de virtuelle fællesskaber med en SoMe-kampagne 
med James Price og Anne Glad, der begge opfordrede danskerne til at række ud og spise sammen 
virtuelt. Folk fra hele landet sendte billeder af virtuelle middage og fortalte på de sociale medier, 
hvem de ville invitere til en online fællesspisning.

Mary Fonden bidrager til Folkebevægelsen mod 
Ensomhed ved at sidde med i styregruppen. 

Folkebevægelsen mod Ensomhed er organiseret med en styregruppe  
og en række udvalg, der står for bevægelsens initiativer. 

Sekretariatsfunktionen varetages af en enkelt medarbejder. 

Folkebevægelsen mod Ensomhed er finansieret af medlemmerne. 
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I 2020 blev Mary Fonden  
en del af to nye relevante  
partnerskaber projektet  
”Flere i fællesskaber” og  
det internationale netværk 
”Global Initiative on Loneliness 
and Connection”.

Foto: Jon Tyson, Unplash

Nye partnerskaber

En del af Mary Fondens arbejde inden for området ensomhed består i, at vi deltager i rele-
vante partnerskaber. Vi har i mange år været en del af Folkebevægelsen mod Ensomhed,  
og i 2020 blev vi en del af to nye relevante partnerskaber projektet ”Flere i fællesskaber”  
og det internationale netværk ”Global Initiative on Loneliness and Connection”. 

Flere i fællesskaber
I 2020 indgik vi som partner i det nyopstartede og store collective impact-projekt ”Flere i Fælles- 
skaber”. Projektet med Silkeborg Kommune som ramme skal gennemføres over de næste fire år.  
I projektet indgår flere forskellige ensomhedsinterventioner på forskellige målgrupper, og hele  
projektet følges af Forsker Mathias Lasgaard fra DEFACTUM. 

Formålet med forsknings- og udviklingsprojektet er at mindske ensomhed samt at fremme social 
deltagelse og trivsel hos unge (13-30 år) og ældre (65+ år) i Silkeborg Kommune. Der arbejdes bl.a. 
på følgende initiativer: 

• Mobilisering af nye partnere og personer med ensomhedserfaring

• Etablering af fællesskabslaboratorier; udrulning af best practice indsatser, og

• Gennemførelse af fællesskabskampagne; etablering af generationsmøder 

Mary Fonden sidder med i styregruppen og bidrager derudover med kommunikationsfaglig  
sparring og udbredelse af viden, både om projektet og dets processer samt om resultater  
nationalt og internationalt. 

Global Initiative on Loneliness and Connection
I 2020 blev Mary Fonden inviteret til at deltage i en nyopstartet international arbejdsgruppe  
– Global Initiative on Loneliness and Connection. Med i netværket sidder repræsentanter  
fra bl.a. Australien, England, Canada, USA, Tyskland og Brasilien. Formålet med netværket er at  
dele viden om interventioner mod ensomhed, skabe forståelse for ensomhed og social isolation 
samt styrke dem, som arbejder med ensomhed på tværs af organisationer og landegrænser. 
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Me&We 

Danske unge er kompetente og pligtopfyldende som aldrig før, men det halter med deres 
sociale trivsel. En voksende andel kæmper med stress, pres og ensomhed, og alt for mange 
unges liv påvirkes af den sociale mistrivsel. Sammen med Chris MacDonalds fond Just 
Human, Efterskoleforeningen og Tuborgfondet har vi i 2020 arbejdet videre på projekt 
Me&We målrettet unge på efterskoler. Projektet skal bidrage til at fremme en socialt stærk 
ungdomsgeneration. 

Projekt Me&We indeholder en række aktiviteter og øvelser, der bl.a. skal få unge til at overveje,  
hvordan de skaber og bevarer de sociale relationer, de har behov for. Videndeling er højt  
prioriteret i projektet, og både læring og interventioner vil blive delt med andre interesserede. 

Ambitionen med projektet er at tilbyde et materiale, som passer til efterskolernes hverdag, som  
er meningsfuldt for elever og lærere, og som styrker de unges sociale trivsel og forudsætninger  
for hver især og i fællesskab at bidrage til en socialt stærk ungdomsgeneration.

Projektet færdigudvikles og testes 
I første halvdel 2020 blev materialet færdigudviklet, redigeret og produceret. Fra det nye skoleårs 
begyndelse i august er Me&We blevet testet på 31 efterskoler landet over. Alle skolerne har fået 
tilsendt et gennemarbejdet materialekatalog, ekstra materialer og adgang til hjemmeside. Alle  
skolerne deltager i tre workshops hen over skoleåret. 

I 2020 har vi bl.a. rekrutteret 31 test-efterskoler til skoleåret 2020-21 samt planlagt og afholdt  
workshops for lærerne fra de 31 testskoler. En ny hjemmeside, som bl.a. giver adgang til alle  
materialer til projektet, blev lanceret i juni 2020. Når projektperioden rundes af i sommeren  
2022, tilbydes Me&We til samtlige efterskoler i Danmark.

Efterskoleelev om tre ting han har lært med Me&We

Me & We sker i samarbejde med Just Human og Efterskoleforeningen.

    At vi deler mere end vi tror, at blive bedre til at  
få alle med og at vi alle spiller en vigtig  
rolle i det store fællesskab

 OPSAMLINGSARK // TEMA: FÆ
LLESSKAB

Opsamling: Fællesskab

Aktiviteter i temaet:

• Tre dilemmaer

• Historien om Søstjernen

• Mønsterbold

• Hvad tjekker du ind med? 

 Spejlneuroner

 Fodboldbanen

• Be the ’I’ in kind 

• Vejrudsigten
Fuldfør sætningerne:

3 ting jeg har lært …

1 ting jeg vil gøre fremover …

2 ting jeg vil sige videre …

 OPSAMLINGSARK // TEMA: FÆ
LLESSKAB

Opsamling: Fællesskab

Aktiviteter i temaet:

• Tre dilemmaer

• Historien om Søstjernen

• Mønsterbold

• Hvad tjekker du ind med? 

 Spejlneuroner

 Fodboldbanen

• Be the ’I’ in kind 

• Vejrudsigten
Fuldfør sætningerne:

3 ting jeg har lært …

1 ting jeg vil gøre fremover …

2 ting jeg vil sige videre …

 OPSAMLINGSARK // TEMA: MIG OG MIN MOBIL

Opsamling: Mig og min mobil

Aktiviteter i temaet:

• Film: Mig og min mobil

• Min mobil er …

• Hvilke ord passer på dig og din mobil?

• Kram og massage-slanger

• Øjenkontakt-eksperimentet

• Sang: Brug dit hjerte som telefon

• En udfordring til dig og din mobil

Fuldfør sætningerne:

3 ting jeg har lært …

1 ting jeg vil gøre fremover …

2 ting jeg vil sige videre …

ELEVARK // TEMA: EFTER EFTERSKOLEN

De gode gentagelser

Tænk på projekt Me&W
e og besvar spørgsmålene. Giv dig god tid. 

Hvad har jeg lært af dette skoleår?
Hvad er de fem vigtigste ting, jeg har opnået?

Hvordan har jeg brugt det mest værdifulde, jeg lærte i år?

Hvordan har jeg styrket mine evner og færdigheder?

ELEVARK // TEMA: FORSTÅ DIG SELV OG ANDRE

Brevkassen

1. 
Beskriv et dilemma og afslut med ”Hvad stiller jeg op?”

ELEVARK // TEMA: KAMMERATSKAB

Aktivitet: Relationscirkler

NAVN:

VEND

ELEVARK // TEMA: SØVN

Gør noget godt for din søvn

Du kan overveje om:

• Du skal skrue ned for motion, kaffe, te, sodavand og energidrik før sengetid.

• Du bliver forstyrret af din mobiltelefon.

Du kan overveje om:

• Du generelt får for lidt søvn, og om du har mulighed for at ændre på det.

Du kan tænke over:

• Hvilke muligheder du har for at ændre på de ting, som forstyrrer din søvn.

Hvis du gerne vil blive mere opmærksom på dine sovevaner, kan du:

• Lave en søvndagbog over hvornår og hvor meget du sover.

Du kan prøve at:

• Tænke på tre gode ting fra dagen, der er gået.

• Skrive tanker og eventuelle bekymringer ned før sovetid.

•  Ligge stille og vende din opmærksomhed mod dit åndedrag uden at ændre på det. 

Når du opdager, at du tænker på noget andet, skal du blidt vende tilbage til åndedraget.

• Lave en Chilltime-øvelse i stil med den fra aktiviteten: Pausetid.

Hvis du har svært ved at falde i søvn

Hvis du ikke kan komme op om morgenen, er træt og mangler energi

Hvis din søvn bliver påvirket af lyde, lys, varme eller kulde

Søvndagbog

Hvis du bliver forstyrret af tanker, når du skal falde i søvn

ELEVARK // TEMA: AT LADE OP

Sådan lader jeg op

Kom på så mange eksempler som overhovedet muligt på, hvordan du kan lade op i hverdagen:

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.
18.

19.
20.

ELEVARK // TEMA: EFTER EFTERSKOLEN

De gode gentagelser

Tænk på projekt Me&W
e og besvar spørgsmålene. Giv dig god tid. 

Hvad har jeg lært af dette skoleår?
Hvad er de fem vigtigste ting, jeg har opnået?

Hvordan har jeg brugt det mest værdifulde, jeg lærte i år?

Hvordan har jeg styrket mine evner og færdigheder?

 OPSAMLINGSARK // TEMA: SØVN

Opsamling: Søvn

Aktiviteter i temaet:

• Har du sovet godt? (Kahoot og fi lmen Unge og deres søvn)

• Søvn og sovevaner (Kahoot og eksperimentet Gør noget godt for din søvn)

Fuldfør sætningerne:

3 ting jeg har lært …

1 ting jeg vil gøre fremover …

2 ting jeg vil sige videre …

https://meandwe.dk/
https://vimeo.com/444162514


Ungepanel om ensomhed og  
trivsel i en corona-tid

I oktober 2020 samlede vi i Mary Fonden første gang et panel af ti unge mellem 18 og 25 år for at få 
deres perspektiver på, hvad vi som samfund, forældre, undervisere og medmennesker kan gøre for 
at modvirke den mistrivsel og ensomhed blandt unge, som corona-tiden har tændt et blus under.

På dette tidspunkt oplevede vi, at der blev talt meget om de unges rolle i smittespredning og 
konsekvenser af nedlukning for de unge, men de unges egne stemmer fyldte ikke meget i debatten. 
Vi ønskede derfor at få de unge på banen for at forstå, hvordan de oplevede den første nedlukning  
i marts og derefter de restriktioner, der fortsatte. Vi mødtes med de unge til to workshops for at  
få deres refleksioner og anbefalinger til de voksne omkring dem samt gode råd til andre unge.  
De unges input blev herefter formidlet gennem vores sociale medier og pressen. De unges  
anbefalinger er udgivet samlet i en artikel på Mary Fondens hjemmeside.

     Jeg blev særligt rørt over de unges omtanke  
og medfølelse med nogle af de grupper, der  
har det sværest, og som føler sig mest ensomme 
i denne tid. Og jeg blev meget opløftet over deres 
mange ideer til, hvad vi kan gøre – både for at 
bekæmpe ensomhed og skabe trivsel blandt  
unge i den kommende tid.

- H.K.H. Kronprinsessen, efter første møde med ungepanelet

Foto: Lorem ipsum

Foto: Mary Fonden

Kampagnen er udarbejdet i samarbejde med Ventilen og Børns Vilkår og støttet finansielt af William 
Demant Fonden.

Kampagnen ”Få øje på ensomhed” 

Da Danmark lukkede ned i foråret 2020, fik mange følelsen af ensomhed helt tæt på. For at  
bidrage til at komme ensomheden til livs, besluttede vi i Mary Fonden at igangsætte kampagnen 
”Få øje på ensomhed” med det formål at få de unge til at række ud til hinanden − både under 
men selvfølgelig også efter corona-tiden. Et vigtigt parameter for kampagnen har været, at vi når 
de unge i øjenhøjde og uden at komme med løftede pegefingre. 

Kampagnen blev skudt i gang med en film, hvor Kronprinsessen taler om, hvorfor det er så vigtigt, 
at vi gør, hvad vi kan, for at komme ensomhed til livs. Derudover bestod kampagnen af forskelligt 
indhold til sociale medier målrettet de unge, herunder en film, casehistorier samt gode råd til 
unge om, hvordan man kan række ud til hinanden, og hvad man kan gøre, hvis man føler sig 
ensom. De gode råd er også samlet på kampagnesiden www.fåøjepåensomhed.dk.

Foto: Mayday Film
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Sådan bekæmper vi  
også social isolation 
Vores primære arbejde i Mary Fonden ligger i arbejdet med vores 
konkrete projekter. Vi har dog også indsatser og tiltag, der på andre 
måder bidrager til at bekæmpe social isolation inden for vores tre 
områder og vores overordnede formål. 

Foto: Daniel Hansen, Unplash
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Kommunikation i Mary Fonden 

Kommunikation er en stor del af Mary Fondens arbejde. Ikke blot igennem vores projekt-
arbejde, men også i arbejdet med at sikre opmærksomhed omkring vores indsatsområder 
og vores overordnede formål. Derudover bruger vi kommunikation aktivt til at understøtte 
vores fundats ved at bidrage til at skabe større forståelse for forskellighed og skabe håb. 

Kommunikation er et afgørende parameter for, at vi kan lykkes med vores projekter. Kommuni- 
kationsindsatsen består primært i at kommunikere direkte til brugerne af projekterne; pædagoger, 
lærere, sundhedsplejersker, efterskolelærere og andre faggrupper. Det gør vi igennem materialer, 
nyhedsbreve, sociale medier, projekt-hjemmesider, fagmedier mm. 

Samtidig bruger vi kommunikation aktivt til at skabe en større forståelse for de tre områder, vi  
arbejder med, blandt den brede befolkning. For at vi kan komme vold, ensomhed, mobning og 
mistrivsel til livs er det afgørende, at vi får skabt en større forståelse for, hvad de tre problemstillinger 
handler om, hvordan man kan komme dem til livs, samt få nedbrudt de tabuer, alle tre områder 
stadig er præget af. 

I 2020 har vi udarbejdet en ny kommunikationsstrategi, der sætter retningen for vores kommuni- 
kationsindsats de kommende år. Strategien har bl.a. medført, at vi har et større fokus på at nå  
danskerne bredt – særligt på vores SoMe kanaler. Som følge af strategien har vi også justeret  
vores visuelle identitet, så den er blevet mere tidssvarende, og vi har sat gang i udviklingen af  
en ny og mere brugervenlig hjemmeside. 

51



Mary Fondens analysearbejde 

Viden er et afgørende fundament for Mary Fondens projekter og prioriteringer.  
Arbejdet med at gennemføre analyser og tilvejebringe ny viden spænder bredt, og vi  
bruger det til at kvalificere vores eget arbejde, men også til at bidrage generelt med ny  
viden til brug for de aktører, der arbejder inden for vores områder. Samtidig bruger vi  
viden til at sætte bredt fokus på problemstillinger, udviklingstendenser og løsninger  
inden for vores indsatsområder. 

Viden har altid været et vigtigt fundament i Mary Fondens projektarbejde. Vi bruger viden til at  
kvalificere og evaluere vores projekter for på den måde at sikre os, at det, vi gør, fungerer for  
brugerne af projektet og har den ønskede effekt.  

Derudover har vi fokus på at tilvejebringe ny viden til gavn for de tre områder, vi arbejder med.  
Viden har imidlertid ingen værdi i sig selv. Gevinsten opnås først, når vores viden kan omsættes  
til praksis og danne grundlag for faglig refleksion og udvikling på vores områder. Det kræver, at  
data og analyser er af tilstrækkelig høj kvalitet, og at praktikere er i stand til at forstå og håndtere 
resultaterne. Derfor har vi i løbet af 2020 oprustet analysekapaciteten i Mary Fondens sekretariat 
med en nyoprettet fuldtidsstilling som analyseansvarlig. Formålet med stillingen er at skabe en  
tværgående ressource, der kan bidrage til at styrke, systematisere og udbrede Mary Fondens 
vidensarbejde på tværs af projekter og indsatsområder.

Tilgangen til analysearbejdet i Mary Fonden er involverende. Det indebærer, at vi oftest udvikler  
og indhenter ny viden gennem tætte samarbejder med vores ekspertpaneler, forskellige videns- 
institutioner og de relevante organisationer og brugere på vores tre indsatsområder. 

Udover at formidle viden til vores målgrupper og samarbejdspartnere bruger vi også viden til at  
skabe forståelse og nedbryde tabuer. I 2020 fik vi bl.a. udarbejdet en undersøgelse af danskernes 
viden om og holdninger til partnervold, som vi har brugt som afsæt til at udvide danskernes  
bevidsthed om vold, nedbryde tabuer og sætte fokus på voldens kompleksitet. 

Forståelser af mobning og 

ensomhed i grundskolen

En undersøgelse i befolkningen og 

blandt lærere og skolepædagoger
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AKADEMISK FORLAG

Viden for fagfolk

Socialrådgivere, pædagoger, lærere, sygeplejersker og mange andre 

fagpersoner kan spille en afgørende rolle i bekæmpelsen af vold i  

familien. Fagpersonerne møder alle slags familier hver dag og har  

derfor en særlig mulighed for at opspore volden og vise familierne,  

at de kan få hjælp og støtte til et liv fri for vold.

Vold i familien – viden for fagfolk er et bidrag til dette vigtige  

arbejde. Antologien er den første samling af nyere dansk viden om vold 

i familien og kan benyttes i undervisningen på relevante uddannelser. 

Antologien tager dig igennem et historisk overblik over vold i familien 

og giver indsigt i psykisk vold, vold i etniske minoritetsfamilier og  

konsekvenser for børn, der vokser op med vold. Den beskriver også  

forskellige indsatser til voldsudsatte og voldsudøvere i Danmark og  

går tæt på nogle af de familier, som har modtaget hjælp og støtte. 

Alt sammen for at klæde fremtidens fagpersoner på til at hjælpe flere 

familier fri af volden tidligt, inden den eskalerer og får omfattende  

konsekvenser for både voksne og børn.  

Antologien er udgivet i samarbejde med Mary Fonden og Lev Uden 

Vold, der begge arbejder for at bekæmpe vold i nære relationer. 

www.akademisk.dk

Vold i familien
Viden for fagfolk

OMSLAG: Imperiet.dk / Lonnie Hamborg

„Vold inden for hjemmets 

fire vægge er et fælles ansvar. 

Et samfundsanliggende.  

Det er ikke en privatsag.  

Vold kan aldrig accepteres 

eller retfærdiggøres.  

Ingen ønsker at leve med  

vold, men det kan være  

vanskeligt at erkende, at  

man er udsat for eller udøver 

vold, ligesom det kan være 

vanskeligt at række ud  

og bede om hjælp. Både  

udsatte og udøvere har i  

dag mulighed for at få  

rådgivning og støtte. I bærer 

som fagpersoner en del af 

ansvaret for at pege på  

eksisterende handlemulig

heder og vise, at der er  

alternativer til volden for  

den enkelte familie.“

– Fra bogens forord

978-87-500-5437-5_Vold i familien_OMSLAG.indd   1
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Videns-produktioner i 2020
Samlet set har Mary Fondens arbejde med analyser og udvikling af ny viden fyldt  
meget i 2020. Udover at igangsætte en række analyseprojekter, som offentliggøres  
i 2021 og 2022, har vi i løbet af 2020 også fået offentliggjort:

•  Antologien “Vold i familien – viden for fagfolk”. Antologien er den første samling af  
nyere dansk viden om vold i familien.

• En evaluering af krisecentrenes brug af Mary Fondens rygsække v. Epinion.

• En rapport om danskernes viden om og holdninger til partnervold v. Epinion* 

• En samlet analyse af ensomhed i Danmark inden corona v. DEFACTUM.

•  En rapport om børneperspektiver på LæseLeg v. lektor i børnepsykologi  
Grethe Kragh-Müller

• En midtvejsevaluering af programmet Skolestyrken v. Als Research

•  En rapport om forståelser af mobning og ensomhed i grundskolen,  
v. Rabøl Research og Epinion

*Undersøgelsen er gennemført i slutningen af 2020 og offentliggjort i januar 2021.
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    Vi er bevidste om, at der er forskel på 
Grønland og Danmark, og at bæredygtige 
forandringer skabes indefra. Derfor  
sker fondens initiativer i Grønland altid  
i tæt samspil med vores grønlandske  
samarbejdspartnere
Helle Østergaard

Foto: Mary Fonden

Grønland

Siden Mary Fondens etablering har det været naturligt at medtænke Grønland i vores  
arbejde. Vi arbejder for at bekæmpe social isolation – også i Grønland. Hidtil har Mary  
Fondens arbejde i Grønland været målrettet fagpersoner (fx pædagoger, lærere, social- 
medarbejdere), men i 2020 var fokus på muligheden for at understøtte partnerskaber  
og blive klogere på, hvad der kan være med til at skabe forandring i Grønland.

Mary Fonden har et ønske om at udforske potentialet i at understøtte det grønlandske folk til i  
endnu højere grad at blive en katalysator for forandring.

I 2020 har vi arbejdet videre med den viden og erfaring, vi tog med os fra kortlægningen af indsatser
i Grønland og den efterfølgende workshop med relevante aktører fra Grønland og Danmark, som
blev gennemført i slutningen af 2019. 

Vi har med vores brede netværk af aktører, lige fra myndigheder til civilsamfundsorganisationer  
og fonde, drøftet og diskuteret mulige fremadrettet indsatser, mens vi afventede anbefalingerne  
fra det Grønlandsk-Danske tværgående samarbejde for en styrket indsats for udsatte børn og  
unge i Grønland, som også gennemførte deres arbejde og rapport i løbet af 2020. 

Vi fortsætter dialogen i 2021 og planlægger at arbejde videre med både eksisterende og nye  
initiativer.
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Mary Fondens særlige donation 

H.K.H. Kronprinsessen uddelte i 2020 Mary Fondens særlige donation til Dansk Folkehjælp, 
der hvert år deler julehjælp ud til enlige forsørgere og deres børn. 

Hvert år uddeler Kronprinsessen Mary Fondens særlige donation til et projekt eller en  
organisation, som hjælper mennesker, der står i en udsat position. I 2020 valgte Kronprinsessen,  
at den særlige donation skulle gå til Dansk Folkehjælps julehjælp til enlige forsørgere. Med  
donationen på 300.000 kr. kunne Dansk Folkehjælp hjælpe 230 enlige forsørgere og deres børn 
med at komme bedre igennem julen. Rekordmange enlige forsørgere havde søgt om julehjælp  
hos Dansk Folkehjælp i 2020, hvoraf mange fortalte, at corona-krisen havde forværret deres  
økonomiske situation. 

Om Dansk Folkehjælp og julehjælpen
Dansk Folkehjælp er en non-profit, upolitisk og demokratisk hjælpeorganisation, som yder  
akut hjælp og langsigtet bistand til udsatte grupper i både Danmark og udlandet. Et af Dansk  
Folkehjælps formål er at uddele Julehjælp til de fattigste og mest udsatte børnefamilier i Danmark.  
15.069 børnefamilier søgte i 2020 om økonomisk hjælp til at klare julen hos Dansk Folkehjælp.  
87,5 % af ansøgerne angav, at krisen yderligere havde forværret deres økonomiske situation,  
mens 4,6 % var blevet arbejdsløse på grund af krisen.

Mary Fondens særlige donation er tidligere gået til bl.a.

• UNALA, der arbejder med reproduktiv sundhed blandt unge i Indonesien (50.000 USD)

• Krisecenter for kvinder i Kabul (50.000 USD)

• Bydelsmødre, Fonden for Socialt Ansvar (250.000 kr.)

• Dansk Flygtningehjælps arbejde i nærområderne (250.000 kr.)

• Women Deliver-stipendiater til 14 unge ledere (250.000 kr.)

• Brothers For Life, Sydafrika (250.000 kr.)

• Fórum Mulher, Mozambique (250.000 kr.)

• Orchid Project (50.000 kr.). ”Afrika Nu”-indsamlingen (200.000 kr.)

• Maternity Worldwide, Etiopien (250.000 kr.)

H.K.H. Kronprinsessen

     Julen er børnenes fest, siger vi.  
Men for nogle familier i Danmark kan  
julen være en svær tid. Og det ser ud til, at  
der i år – grundet corona-krisen – er endnu  
flere børnefamilier end normalt, der  
har brug for en håndsrækning.
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Opsummering 

Selvom året 2020 har været udfordrende og har stillet store krav til vores evne til at  
omstille os, er vi også kommet et godt skridt videre med mange af vores projekter.  
Og vi har opjusteret både på analyse- og kommunikationsfronten. 

Inden for vores indsatsområde Mobning og Trivsel har vi sammen med Red Barnet og Børns Vilkår 
lanceret Alliancen mod mobnings store satsning: Skolestyrken. Et helhedsorienteret program, der 
involverer alle i og omkring skolen i det vigtige arbejde med at identificere og bekæmpe mobning. 
Programmet er i øjeblikket ved at blive implementeret på 20 skoler. Og fra næste skoleår kan endnu 
flere skoler over hele landet være med. 

Vores andet indsatsområde – Ensomhed – er under corona-krisen naturligt kommet på alles læber. 
Flere føler sig alene, og undersøgelser peger da også på, at ensomheden er stigende som følge af 
krisen. Og de unge er blandt de hårdest ramte. Derfor iværksatte vi i løbet af sommeren en stor 
kommunikationskampagne, hvor vi opfordrede unge til at få øje på ensomheden omkring dem  
og række ud til hinanden. Vi har også nedsat et ungepanel, som er kommet med anbefalinger til, 
hvordan vi kan bekæmpe ensomhed og skabe trivsel for unge under corona.  

I et samarbejde med Dialog mod Vold, Amager og Hvidovre Hospital og Østifterne lancerede vi  
i 2019 Sammen uden vold. Projektet skal bidrage til at opspore vold blandt gravide gennem et  
nyudviklet screenings-værktøj og samtidig tilbyde parrene hjælp og rådgivning. I 2020 gik de  
første jordemødre i gang med at bruge værktøjet. Og vi kan allerede se, at redskabet nu har  
hjulpet os med at identificere gravide par, som vi har kunnet tilbyde hjælp til at komme ud af  
livet med vold.

Sideløbende med vores projekter under vores tre indsatsområder har vi udgivet analyser, der  
bidrager med ny viden om ensomhed, vold i hjemmet samt mobning og trivsel. Vi har bl.a.  
igangsat en ny stor analyse om danskernes parathed til at handle, når de er vidne til vold.  
Gennem vores analysearbejde og på andre måder har vi samtidig været med til at skabe  
opmærksomhed omkring vores tre indsatsområder.

Økonomi 

Mary Fonden har i regnskabsåret 2020 realiseret et resultat før uddelinger på DKK 28,2 mio.,  
som primært hidrører fra donationer fra bidragsydere på DKK 18,0 mio. samt et samlet afkast  
af investeringer på DKK 10,1 mio., der er indtægtsført i resultatopgørelsen. Der er i regnskabsåret 
desuden modtaget donationer på DKK 12 mio., der er overført til Mary Fondens grundkapital.

Det realiserede samt urealiserede afkast (gevinst) er overført til Mary Fondens bundne kapital.  
Derudover er der anvendt DKK 2,7 mio. af Mary Fondens disponible kapital til finansiering af  
aktuelle indsatsområder, da det tilstræbes, at Mary Fondens disponible kapital anvendes til  
opfyldelse af fondens formål. På denne baggrund er Mary Fondens samlede egenkapital steget  
med DKK 16,2 mio. til DKK 220,8 mio. 

Mary Fondens kapital skal overholde Anbringelsesbekendtgørelsen og er placeret i en balanceret 
portefølje med et moderat risikoniveau, hvor der både er investeret i obligationer og aktier. Fondens 
portefølje efterlever danske og internationale anbefalinger for ansvarlige investeringer. Det samlede 
afkast på porteføljen i 2020 var 4,91 % mod et benchmarkafkast på 2,04 %, hvilket må anses som 
tilfredsstillende i et år, der har været præget af høj volatilitet på de finansielle markeder som følge  
af corona-situationen og fortsat meget lave renter. De enkelte aktivklasser har alle bidraget positivt 
til det samlede afkast. 

Over året har porteføljen været overvægtet mod aktier, neutralvægtet til kreditobligationer  
og undervægtet i danske obligationer.

Corona påvirker fortsat investeringer og markedet som helhed. Det er usikkert, hvad effekten  
af corona vil være på sigt. Det forventes dog ikke, at denne vil have markant indflydelse på  
aktivitetsniveauet og uddelingerne i 2021 og 2022.

Bruttouddelinger er steget i 2020, hvilket i væsentligt omfang kan henføres til indsatsområderne  
Vold i Hjemmet og Ensomhed, hvor der har været øget aktivitet. Forventningen til 2021 er, at  
uddelingerne vil fortsætte den positive udvikling i takt med, at både nye og igangværende  
projekter udvikles og skaleres.
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Resultatopgørelse 1. jan - 31. dec
2020 2019

Afkast af værdipapirer 10.094.494 14.971.587

Formålsdonation 17.957.509 17.094.903

Øvrige donationer 132.432 315.951

Indtægter 28.184.435 32.382.441

Depot- og forvaltningsgebyr mv. 89.240 61.837

Personaleomkostninger til administration og fundraising 609.016 556.516

Administrationsomkostninger 1.111.329 1.007.776

Donation til omkostningsdækning fra Hempel Fonden m.fl. -1.809.585 -1.626.129

Omkostninger 0 0

Resultat før skat 28.184.435 32.382.441

Skat af årets resultat 0 0

Årets resultat før uddelinger 28.184.435 32.382.441

Uddelinger 24.000.829 22.125.904

Årets resultat efter uddelinger 4.183.606 10.256.537

Resultatdisponering

Overført til disponibel kapital -2.712.414 -1.286.779

Overført til bunden kapital 6.896.020 11.543.316

4.183.606 10.256.537

Balance 31. december
Aktiver 2020 2019

Obligationer 119.583.600 140.555.627

Aktier mv. 97.819.181 61.522.432

Bankindestående 243.531 899.855

217.646.312 202.977.914

Mellemregning, disponibel kapital -5.477.958 -9.705.580

Bundne aktiver 212.168.354 193.272.334

Materielle anlægsaktiver 109.589 148.280

Beholdning af materialer 2.013.156 2.284.679

Tilgodehavender fra uddelingsaktiviteter 86.850 55.652

Tilgodehavende renter 480.166 918.365

Tilgodehavende udbytteskat 176.535 208.303

Periodeafgrænsningsposter 1.326.987 1.655.698

Andre tilgodehavender 291.499 231.706

Bankindestående 9.397.974 12.091.008

13.882.756 17.593.691

Mellemregning, bunden kapital 5.477.958 9.705.580

Disponible aktiver 19.360.714 27.299.271

Aktiver 231.529.068 220.571.605
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15.753.022

2017

18.710.097

2018

22.125.904

2019

Balance 31. december
Passiver 2020 2019

Bunden kapital 212.168.354 193.272.334

Disponibel kapital 8.624.560 11.336.974

Egenkapital 220.792.914 204.609.308

Anden gæld 0 291.262

Langfristede gældsforpligtelser 0 291.262

Leverandører af varer og tjenesteydelser 789.131 229.706

Periodiserede donationer 5.577.909 6.636.107

Anden gæld 4.369.114 8.805.222

Kortfristede gældsforpligtelser 10.736.154 15.671.035

Gældsforpligtelser 10.736.154 15.962.297

Passiver 231.529.068 220.571.605

Bruttouddelinger 2016-2020

18.300.925

2016

24.000.829

2020

Uddelinger 2020
2020 2019

Mobning og trivsel 12.342.906 13.399.632

Vold i hjemmet 5.468.223 3.848.332

Ensomhed 5.018.699 3.229.170

Projektudvikling 871.001 1.312.703

Mary Fondens særlige donation 300.000 336.067

24.000.829 22.125.904

MARY FONDENS 
SÆRLIGE DONATION
300.000 kr.

MOBNING OG  
TRIVSEL
12.342.906 kr.

VOLD I HJEMMET
5.468.223 kr.

ENSOMHED
5.018.699 kr.

PROJEKT- 
UDVIKLING
871.001 kr.
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