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Formanden har ordet  
 

For 50 år siden blev FBU ForældreLANDSforeningen stiftet, - et jubilæum som 

er blevet fejret i 2019, med såvel et tilbageblik på de sidste 50 år, men også 

tanker om, hvad de næste 50 år vil bringe. FBU ForældreLANDSforeningen er 

en forening, som i 50 år har vist sin eksistensberettigelse, men som også i dag 

har en endog særdeles aktuel og væsentlig rolle i det danske samfund.  

Trods 50 år er forløbet, er der stadig behov for at have fokus på 

anbringelsesområdet, sørge for at forældrenes stemme bliver hørt i vores 

system, at forældrenes rettigheder bliver respekteret, anerkendt og overholdt 

samt at forældrene bliver orienteret om, hvilke rettigheder de har og har et 

sted, hvor de kan søge støtte, når en anbringelse eller adoption rammer deres 

familier. Det er den plads, som FBU har taget sig de sidste 50 år og modtaget 

en stor anerkendelse for.  

Den relevante diskussion er ikke, hvorvidt man i Danmark anbringer for få eller 

anbringer for mange, men hvorvidt man anbringer rigtigt. Det er netop i denne 

debat, at FBU´s stemme skal gjalde. FBU’s stemme skal både lyde internt, hvor 

medlemmerne kan finde såvel sparringspartnere, bisiddere, rådgivere og ikke 

mindst ligesindede, men også eksternt, hvor FBU’s stemme skal vække 

genklang hos politikerne, hos kommunerne, blandt sagsbehandlerne, i 

medierne samt hos andre foreninger som kæmper for retsstillingen på det 

sociale område. Kun ved at få vores budskab ud, er der en chance for, at vi 

bliver hørt.  

I hovedbestyrelsen har vi måtte sande, at vi er nødt til at udvide FBU’s 

kerneområde. Vi oplever, at der fra politisk side er et ønske om markant flere 

adoptioner uden samtykke, og vi oplever at disse nu udgør hverdagen i til 

stadighed flere kommuner i Danmark. Derfor er det naturligt, at FBU også 

retter sit fokus mod de familier, som bliver ramt heraf og også gør sit for, at 

varetage disse familiers interesser. Det er et fokusområde, vi vil have 

fremover.   

FBU er et fællesskab. Dem, som har været på vores forældrekursus, har 

oplevet det sammenhold, som kun ligesindede kan dele; et sammenhold hvor 

der er plads til både grin, tårer og drillerier. Venskaber er blevet og vil blive 

skabt i rammen for vores forening, og alle vil opleve at blive hørt, forstået og 

føle sig velkommen.  

FBU er en forening i super form, - et skib som bryder bølgerne, og som jeg har 

fået lov til at være galionsfigur for. Tidligere kaptajner har styret skibet 
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gennem rørte vande, gennem politiske storme og afleveret roret videre til 

næste kaptajn, og skibet sejler stadig, smukt, stabilt og stærkt! 

FBU er til for medlemmerne! Dette simple mantra må aldrig blive glemt i 

foreningens virke, for uden dig som medlem, havde foreningen ikke sin 

eksistens. Det er vigtigt, at du føler dig hørt, føler du får et udbytte af dit 

medlemskab, og at du oplever, at foreningen er til for dig. Hvis ikke dette er 

tilfældet, så har foreningen fejlet. Et ydmygt forsøg på at anerkende 

vigtigheden af medlemmerne, er det blad, som du sidder med i hånden lige 

nu.  

I dette magasin kan du læse om vores jubilæum, vores forældrekursus og 

tankerne om fremtiden. Du kan læse, hvad der sker i dit lokalområde, og også 

få nyttig viden om dine rettigheder som forældre og hvad der rører sig på 

anbringelsesområdet. Du kan også læse Alice Sørensens indlæg om sin tid som 

landsformand for FBU, og hvilke oplevelser det har givet hende. FBU skylder 

Alice meget, hun er en stor del af årsagen til, at FBU er, hvor FBU er i dag, 

stadig med fuld vitalitet og klar til kamp. En tak skal også lyde til Vivi og Louise, 

som er dem som styrer skibet til hverdag og som tager den store tørn, både 

som matroser, skibsredere og styrmænd. 

Vi har i det sidste halve år, gjort meget for at gøre opmærksom på 

anbringelsesområdet. FBU har talt med politikere på borgen både fra højre og 

venstre i folketingssalen for at gøre opmærksom på området. Vi har bedt om 

foretræde for ministeren, har lavet høringssvar til lovforslag og vi har kæmpet 

for medieplads i form af pressemeddelelser. Med SATS-puljens ophør, var 

FBU’s eksistens i fare. Den økonomiske situation efter 2020 var uafklaret og vi 

frygtede, at skivet måtte gå på lands eller synke. Men intet mytteri, ingen 

forlod skibet og endnu engang ser det ud som om, at skibet klarede stormen 

og regeringen har anerkendt FBU ved at give FBU en længerevarende bevilling. 

Dette giver os fortsat mulighed for, at give dig værdi for dit medlemskab og 

fortsætte vores arbejde. Sammen står vi stærkere.  

Jeg håber du vil nyde bladets indhold, læse artiklerne flere gange og også dele 

artiklerne med personer som står i en anbringelse eller adoption. Det er vigtigt 

at få udbredt kendskabet til FBU, for jo flere medlemmer jo højere stemme 

taler vi med. 

Kærligst  

Anders Brøndtved, Landsformand 
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Præsentation af ny hovedbestyrelse i FBU 

ForældreLANDSforeningen 

 
FBU har i 2019 gennemgået en organisatorisk forandring. En forandring, der 

har været på tegnebrættet i flere år, men som først nu er blevet sat i søen. 

Formålet med organisationsændringen er at fremtidssikre FBU og dermed 

fremtidssikre tilbud til forældre. I november 2017 blev der nedsat et udvalg, 

som fik til opgave at udarbejde forslag til nye vedtægter for FBU. Vedtægter, 

der blev vedtaget i Repræsentantskabet i maj 2017. De væsentligste 

ændringer, der er sket som følge af vedtægtsændringerne er at; 

 

1. Forretningsudvalget er ændret til en hovedbestyrelse. 

2. Hovedbestyrelsen består af de 5 lokalformænd + 4 fagprofessionelle. 

3. Repræsentantskabet er opløst – i stedet afholdes et årsmøde med 

deltagelse af lokalforeningernes bestyrelser. Formålet er at sikre 

dialog og information mellem hovedbestyrelse og lokalforeningernes 

bestyrelser samt lokalforeningernes bestyrelser imellem. Derudover 

skal årsmødet have et fællesfagligt indhold.  

4. Eventuelle vedtægtsændringer skal fremlægges og besluttes på 

årsmødet. 

De organisatoriske ændringer trådte i kraft pr 1.1.2019, - men den nye 

hovedbestyrelse trådte først til med virkning fra april måned 2019.   

 

Hovedbestyrelsens medlemmer er: 
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Formand, Anders Brøndtved 
Advokat i advokatfirmaet Drachmann 

 

 
 

Da jeg sagde ja til at træde ind i hovedbestyrelsen, var det i håbet om at kunne 

skabe fokus på anbringelsesområdet. Det er ikke for at rejse en kamp mod 

anbringelser eller adoptioner. Mit fokus er ikke, hvorvidt vi i Danmark 

anbringer for mange eller for få, men hvorvidt vi anbringer rigtigt. Mit fokus 

ligger ligeledes på medlemmerne, at FBU er til for medlemmerne og ikke 

omvendt. Endelig ønsker jeg med mit formandskab at få politikerne i tale, 

netop for at forældrene bliver hørt, anerkendt og respekteret. Desværre 

oplever jeg alt for tit, at loven ikke bliver overholdt. 
 

 

Næstformand, Tine Plougheld 
Lokalformand i FBU Region Syddanmark  

 

 
 

I Hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for at familier sikres den støtte og hjælp de 

hver især har brug for, og at FBU holder fast i, at vi også er en 

brugerorganisation, hvor forældrenes stemme er det vigtigste. 



 

7  

 

Bestyrelsesmedlem, Verne Pedersen  
Næstformand i Socialpædagogernes Landsforbund 

 

 
 

Jeg vil i Hovedbestyrelsen arbejde for at forældre mødes med respekt og 

inddrages i forhold, der vedrører deres børn. Forældre er vigtige for børnene, 

og derfor er det afgørende, at der er et godt samarbejde omkring børnene, så 

de får de bedste muligheder for at trives og udvikle sig. Jeg vil arbejde for at 

forældrene får den nødvendige støtte og opbakning. 

 

 

Bestyrelsesmedlem, Merete Keis Schrøder 
Lokalformand i FBU Region Sjælland 
 

 
 

Jeg vil i Hovedbestyrelsen arbejde for målsætningen, at forældre i hele landet 

tilbydes den støtte, de har behov for. Derudover vil jeg arbejde for at styrke 

FBU´s frivillige støttearbejde. 
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Bestyrelsesmedlem, Ebbe Fossing Nielsen 
Socialrådgiver og tidligere leder af Familierådgivningen i Sorø  
 

 
 

Jeg vil i hovedbestyrelsen specielt arbejde for at Landsforeningen skaber de 

vilkår og rammer for lokalforeningerne, så forældre får adgang til den rette 

støtte og hjælp, de har brug for og ønsker. Målet i de stærke lokalforeninger 

skal være at skabe støtte gennem den rette kombination af frivillige forældre 

og frivillige fagpersoner. 

 

 

Bestyrelsesmedlem, Kim Hjort Jensen 
Lokalformand i FBU Region Midtjylland 
 

 
 

Jeg interesserer mig for, hvordan lokalforeningerne kan samarbejde og få gavn 

af hinandens erfaringer. Det er også vigtigt for mig, at tage del i at skaffe 

midler til glæde for flest mulig forældre.  
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Bestyrelsesmedlem, Pia Sørensen 
Lokalformand i FBU Region Nordjylland 
 

 
 

Jeg kan godt lide at være med i det politiske arbejde, og er også interesseret i 

at følge med i, hvad der rør sig i alle lokalforeningerne. 

 

 

Medlemsrepræsentant i Hovedbestyrelsen, Janni N. Stofberg 
FBU Region Hovedstaden 
 

 
 

Som medlemsrepræsentant i hovedbestyrelsen for FBU Region Hovedstaden 

vil jeg gerne være med til at arbejde for, at FBU forbliver en forening, som 

forældre til anbragte børn kan bruge lokalt og på landsbasis. Både med 

formålet at forældre kan komme i kontakt med andre forældre til anbragte 

børn, og for at vi kan bruge hinandens erfaringer på en god og lærerig måde. 
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Præsentation af landssekretariatet  
 
Det daglige arbejde i FBU ForældreLANDSforeningen varetages af 

Sekretariatet med de to ansatte.  

 

Vivi Nielsen    Louise Brydov 

Landssekretær    Socialfaglig konsulent   

 

                         

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

11  

 

ForældreLANDSforeningens 50 års jubilæum 

 

1969 – 2019 
 

Skrevet af Vivi Nielsen, landssekretær i FBU ForældreLANDSforeningen 

 

Jubilæum og et hurtigt tilbageblik på FBU´s 50 år  
 

Der var en gang… Sådan starter mange eventyr. For FBU begyndte rejsen for 

50 år siden i 1969, hvor nogle forældre fra 3 forskellige døgninstitutioner i 

Nordsjælland fandt sammen i en fælles sag. Deres fællesinteresse var at 

skabe opmærksomhed på den dengang meget lange venteliste for at få en 

plads på døgninstitution. Det var den spæde start til det, som siden blev FBU 

ForældreLANDSforeningen. 

 

FBU har været på en meget spændende rejse. En rejse, som har berørt 

tusindvis af forældre. 50 år og meget klogere og mange erfaringer rigere. Fra 

den spæde start med en lille gruppe forældre i Nordsjælland til som nu at 

være en landsdækkende organisation med lokalforeninger i hver region. 

 

FBU har som formål at samle, støtte og rådgive forældre, som er i kontakt 

med kommunen, fordi barnet eller familien har behov for særlig støtte iht. 

Lov om Social Service. FBU er både en social frivillig forening og en 

brugerorganisation. Foreningen er primært drevet af og baseret på frivilliges 

indsats. 

 

FBU’s aktiviteter er delt op i lokale og landsdækkende aktiviteter. En af de 

faste tilbud, som vi gerne vil fremhæve, er den anonyme telefonrådgivning, 

FBU – LINIEN + brevkasse. FBU - LINIEN startede op i sammenhæng med, at 

FBU ansatte sin første landssekretær, Lene Jørgensen i 1999. Af andre 

aktiviteter og tilbud kan nævnes forældrekursus, temadage, sommerlejre, 

netværksgrupper, tilbud om bisiddere, udflugter, og Støttecentrene; FBU 

Forældrestøtte i Herning (2008 -) og FBU Forældrestøtte i Roskilde (2010-

2016).  
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Et af de vægtige formål er og har altid været, at være forældres stemme i det 

socialpolitiske landskab, at repræsentere forældres perspektiv og stemme i 

følgegrupper og projekter, overfor andre socialfaglige organisationer og 

overfor politikere. Udarbejde høringssvar og være ”influencer” med formålet 

at påvirke lovgivningen og den faglige viden og indsigt ift. forældres 

perspektiv.  

 

 

Fejring af FBU´s 50 års jubilæum 
 

FBU Landsforenings jubilæum blev fejret i SL´s lokaler d. 20. september 2019. 

SL havde generøst tilbudt at lægge lokaler og forplejning til. En dag, der blev 

minderig, og hvor mange kloge ord blev sagt! 

 

FBU’s formand, Anders Brøndtved indledte med at sammenholde jubilæet 

med en anden skelsættende begivenhed for 50 år siden – De første 

mennesker på Månen. Neil Armstrong kunne plante flag på månen, FBU 

ForældreLANDSforeningen har plantet flag i lovgivningen. Flag som vejrer for 

forældrenes retssikkerhed på anbringelsesområdet, og netop forældrene og 

forældrenes retssikkerhed er omdrejningspunktet for foreningen. Uden 

medlemmerne vil FBU ForældreLANDSforeningens stemme forstumme og 

blive tavs. 

 

                  
 

 

FBU har hjulpet og støttet 10.000 vis og samtidig med været talerør for alle de 

stemmer, som ikke bliver hørt eller drukner i mængden. FBU´s hjerte er de 
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passionerede personer, som stepper op og arbejder for foreningens virke. Det 

er såvel medlemmer, foreningens frivillige, vores sekretariat og bestyrelse – 

såvel lokalt som nationalt. Foreningens drivkræfter er mange. Alle fortjener en 

personlig tak. 
 

Anders Brøndtved slår i sin tale fast, at FBU fortsat har sin berettigelse, og at 

foreningen vil kæmpe for at alle røster bliver hørt i systemet, og at FBU også i 

fremtiden vil arbejde for, at styrke foreningen såvel lokalt som nationalt. 

Foreningen vil bestræbe sig på altid at være i arbejdstøjet og være obs på at 

foreningen er til for medlemmerne og ikke omvendt. FBU´s 

eksistensberettigelse ligger hos medlemmerne. FBU skal altid være i 

arbejdstøjet og ikke i jakkesæt som ikke tjener foreningens formål. FBU har 

populært sagt været influencer i 50 år, inden dette blev et begreb – og det skal 

vi fortsæt være! 

 

Tidligere formand, Birthe Nielsen, fortalte med stolthed om den udvikling i 

FBU, som hun var med til at sætte i gang, da hun var formand. Mange 

anekdoter og sjove oplevelser dukkede op i talen og gav et billede af hvor 

meget hjerteblod og hårdt arbejde, der ligger bag FBU´s nuværende position. 

Birthe Nielsen lykønskede FBU med jubilæet, glædede sig over FBU´s arbejde 

og håbede at FBU også i fremtiden kan være en stærk forening til glæde for 

flest mulige forældre. 

   

     
 

Poul Nyrup Rasmussen var gæstetaler til jubilæet og bidrog med en meget 

levende fortælling om, hvordan det havde været at være ”lille Poul”, der 

voksede op i en familie, med mange udfordringer. Familien boede i en lille 
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toværelses lejlighed, og kæmpede med alle livets aspekter. Lille Poul var ind i 

mellem en for stor mundfuld for hans mor, og hun havde ikke altid 

overskuddet til også at være forælder for lille Poul med krudt i rumpen. Poul 

Nyrup Rasmussen beskrev en på mange måder barsk opvækst, som også i 

perioder betød, at ”lille Poul” var anbragt på et børnehjem. Poul Nyrup 

Rasmussens beretning var en levende, hjertegribende og også meget varm og 

kærlighedsfyldt tilbageblik på hans forældre og på hans opvækst. 

 

Poul Nyrup Rasmussen kom også ind på velfærdssamfundets udvikling – og 

hvorledes civilsamfundet har sin berettigelse og betydning i det socialpolitiske 

landskab. Poul Nyrup Rasmussen gav en opsang til politikerne, og forsøgte fra 

SL´s lokaler at råbe til Mette Frederiksen; ”METTE – KAN DU HØRE OS? DER ER 

BRUG FOR EN ORDENTLIG SOCIALPOLITIK!!” 

 

Flere af talerne, var forældre, der har fået hjælp og netværk gennem FBU. 

Disse taler var levende beviser på, hvorfor FBU har sin berettigelse. 

Forældrene beskrev stærkt og meget bevægende på hver deres måde, hvad de 

havde været igennem i sammenhæng med at være forældre til et anbragt 

barn, deres sorg og frustration og betydningen af at have nogen at støtte sig 

op ad. 

 

Mange organisationer, som FBU har samarbejde eller berøring med kom og 

bidrog til dagen. Dejligt at de kom, og rigtig dejligt at så mange havde lyst til at 

bidrage til, at dagen blev markeret. 

 

 
 

Første udgave af FBU-Nyt, 1969. Maskinskrevet af formand Freddy Pedersen. 
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Min datter retfærdiggør svigtet 
Af Marie Louise Løvendahl Wærens 

 

Jeg står inde for, at alle får markeret sig, med sine ønsker til sit barn. 

 

Men under samværene lytter de ikke til en. 

 

Jeg giver plads, men det gør de ikke. 

 

Jeg forsøgte at få alle – og alt til at lykkes. 

 

Men jeg fik nej, blev forstyrret meget, når jeg klædte min datter på. 

 

Jeg forsøgte igen, at vi kunne dele.  

 

Det resulterede i, at min datter ikke ville til samvær.  

 

Hvorfor ikke give plads, i stedet for at svigte? 

 

Jeg blev svigtet, og overvågningen var ikke til spor gavn for min 

datter.  

 

Hun valgte det fra, så hun og jeg ikke bliver svigtet.  

 

Nu ved vi, hvem hinanden er!  

 

Jeg ved at hun danser, kører i karruseller og falder sent i søvn. 

 

Interesserne blomstrer for hende i familieplejen. 

 

Alt for hende, for jer, og samarbejdet om min datter. 

 

Men ikke snerpethed, nej’er og tristhed.  

 

Det vil aldrig føre til det, vi ønsker højest! 
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Fremtiden – hvad du ønsker, skal du få 

Skrevet af Vivi Nielsen, landssekretær i FBU ForældreLANDSforeningen 

Der er mange ønsker på tegnebrættet for FBU i 2020 og fremefter. Heldigvis 

må man ønske sig lige, hvad man vil. Og det er ikke forgæves, at FBU i 2019 

har været ude og hænge ønskesedler op på Christiansborg.  

 

Politik og økonomi 

Først og fremmest er der rigtig gode nyheder ift FBU’s satspuljemidler, som 

udløber ved udgangen af 2020. Ved fordelingen af satspuljereserven, blev FBU 

tildelt en 3 årig bevilling på 2 mio i 2021 og 2022 og 1 mio i 2023.  

Både bestyrelse og sekretariat er glade og stolte over, at folketinget har tildelt 

FBU denne bevilling. Det giver ro, styrke, sikkerhed og mulighed for FBU til at 

tænke langsigtet, så flest mulige forældre får glæde af bevillingen. 

FBU har i 2019 været i kontakt med og mødtes med flere politikere. Trine Torp 

fra SF og Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti har været meget lydhøre og 

interesserede i FBU´s perspektiv på anbringelsesområdet. FBU har interesse i 

at gøre opmærksom på familiernes særlige behov for støtte før, under og efter 

børn og unges anbringelse, men også for at være talerør for nogle af de 

udfordringer vi ser, hører og møder fra forældre der er i kontakt med 

myndighederne. Hvordan kan vi gøre lovgivningen bedre, og hvordan kan vi 

gøre sagsbehandlingen og kvaliteten i anbringelsesforløbene bedre til gavn for 

børn og forældre? 

Udover den politiske kontakt udarbejder FBU høringssvar til lovforslag, som 

vedrører temaer om anbringelsesområdet. Det seneste høringssvar vedrørte; 

Udkast til forslag om lov om ændring af lov om social service (Ro og stabilitet 

for udsatte børn og unge og styrkelse af forældres retssikkerhed i 

anbringelsessager).  

 

I fællesskab er vi stærkere, og sammen kan vi mere - derfor søger FBU også 

samarbejde med andre organisationer og ildsjæle. Vi har stor respekt for det, 

der foregår i andre organisationer for at sikre bedre kvalitet i anbringelser og 

gode opvækstmuligheder for børnene. FBU vil også i fremtiden arbejde for at 
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skabe samarbejde på tværs af organisationerne - sammen giver det større 

mening. 

 

FBU har som mål i 2020 at gøre sig mere synlige. Både i forhold til politikere 

og fagfolk men ikke mindst ift at støtte og rådgive den enkelte forælder.  

 

Udover synliggørelse er der også et stort ønske om at styrke 

lokalforeningerne.  Lokalforeningerne yder en kæmpeopgave med at 

arrangere og afholde sociale arrangementer, men også med at støtte og 

rådgive den enkelte forælder. For at kunne det, er der brug for mange frivillige 

til at løfte opgaverne. Der er derfor både fokus på rekruttering og styrkelse af 

det frivillige støttearbejde og lokalbestyrelserne. 

Center for Frivilligt Socialt Arbejde vil hjælpe FBU ForældreLANDSforeningen i 

processen med at sætte fokus på synlighed, rekruttering af frivillige og det 

lokale bestyrelsesarbejde.  

 

FBU forbereder sig på at blive mere digital 

Som sagt har FBU som mål i 2020 at gøre sig mere synlige. I 2020 vil der derfor 

blive lavet en ny og fælles hjemmeside for landsforeningen og 

lokalforeningerne. 

Hold dig opdateret på www.fbu.dk. Du er også meget velkommen til løbende 

at få tilsendt nyheder om, hvad der sker i FBU ForældreLANDSforeningen. Hvis 

du er interesseret heri, så send en mail til sekretariatet på mailadressen; 

info@fbu.dk med dit navn og din mailadresse.  

Mange henvender sig til foreningen med meget personfølsomme og private 

emner, og derfor skal FBU ForældreLANDSforeningen behandle oplysningerne 

fortroligt. FBU ForældreLANDSforeningen hverken viser eller udsender fotos 

eller andet billedmateriale fra kurser eller andre arrangementer, ej heller 

deltagerlister hvor enkeltpersoner kan kædes sammen med foreningen.  

FBU anvender derfor heller ikke åbne debatfora på de sociale medier. 

 

 

 

http://www.fbu.dk/
mailto:info@fbu.dk
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Forældrehandleplaner 

Børn og forældre er forbundet – før, under og efter en anbringelse. 

Derfor er det afgørende for relationen mellem børnene og deres 

forældre, at forældrene får mulighed for at udvikle sig. For barnet og 

den unge er det vigtigt, at forældrene udvikler kompetencer under 

anbringelsen, der rækker ud over familielivet og anbringelsen. Den 

lovpligtige forældrehandleplan er et godt redskab, hvori der kan 

fastsættes mål for forældrenes udvikling.  

FBU ForældreLANDSforeningen vil meget gerne slå et slag for brugen 

af forældrehandleplaner.  

 

Hjælp forældrene til gavn for både barn og forældre 

Skrevet af Louise Brydov, Socialfaglig konsulent i FBU ForældreLANDSforeningen 

I 2019 var foreningen RIFT (Retssikkerhed i Familiers Trivsel) vært for en 

konference om samarbejdet om det anbragte barn. På denne konference 

gjorde foreningen De Anbragtes Vilkår opmærksom på, at det for anbragte 

børn og unge er vigtigt, at der er nogen, der tager ansvar for forældrene under 

anbringelsen. Anbragte og tidligere anbragte børn og unge tager i mange 

familier en hjælperrolle overfor forældrene, og det kan være forbundet med 

dårlig samvittighed, at være væk fra forældrene. Forældrenes trivsel og 

udvikling er vigtig for barnet – ikke kun under anbringelsen, men også efter 

anbringelsen, hvor mange voksne tidligere anbragte genoptager eller 

opretholder en livslang kontakt og tilknytning til deres forældre.  

Institut for Menneskerettigheder (2019) anbefaler, at indehavere af 

forældremyndigheden kontinuerligt tilbydes en støtteperson under en 

anbringelse og opfølgning via en forældrehandleplan. Også hvis forældrene i 

første omgang har afslået dette. Anbefalingerne bygger på en undersøgelse 

blandt 295 § 54 støttepersoner om samarbejdet mellem kommune, forældre 

og anbringelsessted. Undersøgelsen tegner et broget billede af, hvordan 

forældrehandleplaner anvendes.  

FBU ForældreLANDSforeningen genkender dette i rådgivningen. Lige så 

forskelligt er billedet af, hvordan støtte til forældre under en anbringelse kan 

se ud, hvis man spørger forældrene. Forældre fortæller på FBU-LINIEN om 

støtte, som ophører, når der er truffet beslutning om anbringelse, men også 
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om, at det kan være givende for samværene og for en håndtering af svære 

følelser forbundet med anbringelsen, når forældrene modtager kvalificeret 

støtte. Mange forældre efterspørger en tydelig plan for, hvad der forventes af 

dem som forældre fra kommunens og anbringelsesstedets side.  

Forældre med et barn anbragt uden for hjemmet har krav på, at kommunen 

træffer afgørelse om støtteforanstaltninger til forælderen med henblik på 

hjemgivelse eller til gavn for det anbragte barn. Støtten kan være efter Lov om 

Social Service eller efter anden lovgivning. Alle forældre med del i 

forældremyndigheden over et anbragt barn har som minimum krav på, at få 

hjælp i form af en § 54 støtteperson. 

FBU ForældreLANDSforeningen modtager henvendelser fra støttepersoner 

som oplever, at de kommer til kort, idet forældrene har bredere behov for 

hjælp end hvad støttepersonerne kan imødekomme. Foreningen ser 

eksempler på afgørelser om afslag på støtteforanstaltninger til forældre med 

komplekse sociale problemer, hvor der henvises til, at forældrene kan 

anvende deres § 54 støtteperson.  

For at få en anden og bredere støtte end en § 54 støtteperson, skal forældre 

selv ansøge forvaltningen om støtte. Forvaltningen skal så træffe en 

begrundet afgørelse om afslag eller bevilling af støtte. Hvis forvaltningen 

bevilger støtte, skal forvaltningen udarbejde en forældrehandleplan med mål 

for støtten. Er forælderen ikke enig i forvaltningens afgørelse kan forælderen 

klage over afgørelsen indenfor en 4-ugers frist fra modtagelsen af afgørelsen. 

Klagesagen vil da blive sendt til Ankestyrelsen, hvis forvaltningen og 

forælderen fortsat ikke når til enighed om støtten. FBU 

ForældreLANDSforeningen anbefaler, at forældre ansøger skriftligt. På FBU-

LINIEN kan forældre få personlig rådgivning om, hvordan de kan søge om 

støtte under anbringelsen. 

 

Kommuner prioriterer fokus på forældrehandleplaner 

Skrevet af Mette Bøgelund Frederiksen, Socialrådgiver og Cand.soc. 

I juni 2019 afsluttede jeg kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde på Aalborg 

Universitet, hvor jeg i specialet satte fokus på den såkaldte 

”forældrehandleplan”, som er lovpligtigt tilbud til forældre, der har børn 

anbragt uden for hjemmet. 

Min undersøgelse af forældrehandleplanerne tog afsæt i de nyeste tal på 

området der viser, at forældrene til anbragte børn ikke i tilstrækkeligt omfang 
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tilbydes en forældrehandleplan og dermed ikke får beskrevet/sat mål for den 

støtte, de tilbydes under anbringelsen. 

Dette er problematisk af flere årsager. Først og fremmest fordi det er 

vanskeligt at arbejde målrettet med familiens problemstillinger, hvis 

forældrene overses i processen. Men også fordi forskningen viser, at 

forældrene spiller en vigtig rolle for børnene under anbringelsen. Derfor er det 

afgørende for relationen mellem børnene og deres forældre, at forældrene får 

mulighed for at udvikle sig. Forskningen peger i den sammenhæng på, at 

forældrenes udviklingsmuligheder forbedres, hvis forældrene bliver mødt af et 

system, der anerkender og respekterer dem som forældre, uanset årsagen til 

anbringelsen. Og det første skridt i den retning er at tilbyde forældrene en 

forældrehandleplan. 

Mit ærinde med specialet var således at undersøge, hvad der skal til, for at 

forældrehandleplanerne bliver prioriteret. Jeg undersøgte dette hos 3 

kommuner der har det til fælles, at de har det som et prioriteret fokusområde 

at udarbejde forældrehandleplaner. 

Socialrådgivere og ledere i de 3 kommuner blev i undersøgelsen bedt om at 

fortælle om, hvordan forældrehandleplanerne fungerer og hvad de lægger 

vægt på i udarbejdelsen af dem. På baggrund af deres beskrivelser blev det 

tydeligt, at følgende temaer er vigtige, når der udarbejdes en handleplan: 1) 

enkelhed, som handler om opbygningen af handleplanen, 2) gennemsigtighed, 

som omhandler, om forældrene kan gennemskue, hvor oplysningerne 

kommer fra, 3) tydelighed, som handler om formuleringer og sprog, 4) 

dokumentation, som omhandler dokumentation af forældrenes udvikling, 5) 

inddragelse, som sikrer forældrenes perspektiv i handleplanen, 6) 

retssikkerhed, i forhold til at værne om forældrenes private forhold, og 7) 

fokus på forandring af forældrenes adfærd. Der var blandt medarbejderne 

bred enighed om, at disse syv temaer har betydning for forældrenes oplevelse 

af arbejdet med forældrehandleplanen. 

Derudover trådte to tydelige temaer frem i medarbejdernes begrundelser for 

at prioritere handleplanerne. Det første tema omhandler en grundlæggende 

tro på, at alle forældre kan noget, og at alle forældre kan udvikle sig. Det 

andet tema omhandler, at der i de 3 kommuner er en tydelig forventning fra 

ledelsen om, at forældrehandleplanerne bliver udarbejdet. Fx siger en af de 

interviewede ledere: ”du kan ganske enkelt ikke få godkendt en indstilling på 

en anbringelse, hvis du ikke kan fortælle mig, hvordan vi skal få barnet hjem 

igen”. Denne tydelighed i prioriteringen findes også hos socialrådgiverne, hvor 

én af dem siger: ”første anbringelsesdag, det er også første dag på vej hjem”.  
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Samlet set udleder jeg af specialet, at der er god grund til at prioritere, at 

arbejde målrettet med forældrehandleplanerne, og de ovennævnte faktorer 

kan være et godt udgangspunkt for kommunernes overvejelser og refleksioner 

i forhold til fremtidige prioriteringer. 

 

Det siger loven om forældrehandleplaner  

I § 140, stk. 4 i Lov om Social Service fremgår det, at ”(…) I sager om 

anbringelse uden for hjemmet jf. § 52, stk. 3, nr. 7, og § 58, skal en handleplan 

tillige angive, hvilke former for støtte der selvstændigt skal iværksættes over 

for familien i forbindelse med, at barnet eller den unge opholder sig uden for 

hjemmet, og i tiden efter barnets eller den unges hjemgivelse.” 

Det fremgår desuden af § 54, at: ”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 

forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets 

eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7, eller § 14 i 

lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet. 

Stk. 2. Under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet efter § 52, 

stk. 3, nr. 7, eller § 14 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, skal 

kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om støtte til forældrene efter stk. 1, 

efter § 52, stk. 3, eller efter anden lovgivning. Støtten skal så vidt muligt 

medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen med 

henblik på at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den 

unge ved en eventuel hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge 

under anbringelsen. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en særskilt plan for 

støtten til forældrene.  

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at kravet om den særskilte plan for 

støtten til forældrene, jf. stk. 2, kan fraviges, og at forældrene i stedet tilbydes 

en helhedsorienteret plan for en eller begge forældre, når der er tale om 

forældre med komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal 

udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordineringsbehov 

forbundet hermed. Forældrene skal give samtykke til, at den særskilte plan 

erstattes af en helhedsorienteret plan.” (Uddrag fra Lov om Social Service) 
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Brevkassen – brevkassen@fbu.dk 
 

 

I FBU ForældreLANDSforeningens brevkasse modtages personlige 

henvendelser om emner og temaer, som mange andre forældre, 

pårørende eller fagpersoner også har interesse i at få mere viden om.  

 

Brevkassehenvendelsen her er et eksempel på en sådan henvendelse. 

Et ofte stillet spørgsmål, som mange kan genkende, og som vi tror, 

mange har interesse i at få et uddybet svar til.  

 

Brevkassehenvendelsen er anonymiseret, så ingen personer kan 

genkendes.  
 

Kære Brevkasse, 

 

Vores barnebarn på godt et år er blevet anbragt i en plejefamilie for et 

par måneder siden. Vores datter, som er 26 år, havde desværre 

genoptaget sit misbrug af hash. Selv om hun prøvede at holde sig fra det, 

lykkedes det ikke helt. Derfor har hun i 3 – 4 måneder for det meste 

opholdt sig hos os med sin lille pige, sådan at vi kunne passe hende, når 

hendes mor ”faldt i”. 

 

Kommunen besluttede, at vores barnebarn skulle anbringes, fordi det 

ikke så ud til, at vores datter umiddelbart kunne stoppe med sit misbrug 

og derfor heller ikke kunne tage sig godt nok af sin datter. 

 

Vores datter har sagt ja til anbringelsen, samtidig med at hun har sagt 

ja til at gå i behandling for sit misbrug, så hun snart kan få sin datter 

hjem igen. Men kommunen har endnu ikke fundet et behandlingstilbud 

til hende. 

 

Vi har ikke set vores barnebarn, siden hun kom i plejefamilien. Vores 

datter har samvær med hende to timer om ugen. Vi har spurgt 

kommunen om vores mulighed for at besøge barnebarnet, men 

kommunen siger, at hun skal have tid til at vænne sig til at bo i 

plejefamilien, før hun skal se os. Det kan vi slet ikke forstå, for hun 

boede jo sammen med os, indtil hun blev anbragt, så jeg er sikker på, at 

mailto:brevkassen@fbu.dk
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hun savner os, ligesom vi savner hende. Kan det virkelig være rigtigt, at 

vi ikke har mulighed for at besøge vores barnebarn? 

 

Venlig hilsen 

 

En mormor 

 

 

Kære ”en mormor” 

 

Tak for dit spørgsmål til FBU´s brevkasse. Mange bedsteforældre med 

anbragte børn stiller det samme spørgsmål, for det er så uforståeligt, 

når man ikke får mulighed for at se hinanden stadigvæk. Gennem FBU-

LINIEN får FBU det indtryk, at flere kommuner ikke helt er 

opmærksomme på den forpligtelse, de har til at tage stilling til 

anbragte børns mulighed for samvær med familie og netværk. De har 

ikke kun pligt til at tage stilling til samvær med barnets forældre. 

 

Det, som du fortæller i din mail, giver mig samtidig anledning til i 

slutningen af dette svar at kommentere på det manglende 

behandlingstilbud til jeres datter og på, om det var i spil, om jeres 

barnebarn kunne bo hos jer, mens jeres datter er i behandling. 

 

Først vil jeg omtale de vigtigste af de bestemmelser i serviceloven, som 

jeres spørgsmål falder ind under. 

 

Lovgivningen 

Servicelovens § 71 siger, at et anbragt barn har ret til samvær og 

kontakt med forældre og netværk, herunder søskende, 

bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner m.v. under en 

anbringelse uden for hjemmet. Kommunen skal (som hovedregel) 

sørge for, at forbindelsen mellem barnet og forældrene samt 

netværket holdes ved lige. Men samtidig skal samværet være det, man 

kalder ”til barnets bedste”. Hvis kommunen vurderer, at et barns 

samvær med f.eks. sine bedsteforældre ikke er ”til barnets bedste”, 

kan det betyde, at der bliver truffet beslutning om begrænsninger i 

samvær, evt. ligefrem afbrydelse af samvær for en bestemt periode.  
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Når kommunen skal tage stilling til samvær, skal den – ud over at lægge 

vægt på den aktuelle situation – samtidig lægge vægt på, at barnet 

også på længere sigt skal have mulighed for at skabe og bevare nære 

relationer til sine forældre, familie og netværk. 

 

Servicelovens § 46 fortæller generelt om formålet med den indsats, 

som kommunen sætter i værk overfor børn. Den siger bl.a., at 

indsatsen (i jeres situation: anbringelsen) skal sikre kontinuitet i 

opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder et barn nære og 

stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte barnets eller den 

unges familiemæssige relationer. Det kan f.eks. være søskende og 

bedsteforældre, der også i tiden inden anbringelsen har spillet en stor 

rolle i et barns liv. 

 

Sagt med andre ord, fra Socialministeriets vejledning på området om 

særlig støtte, er det betydningsfuldt, at barnet så vidt muligt bevarer et 

stabilt netværk under en anbringelse, og at barnet kan bevare eller 

skabe nære relationer, som i sig selv kan være med til at støtte barnet 

eller den unge, også efter en anbringelse er ophørt. 

 

Og så til svaret 

Når et barn bliver anbragt, har barnet ret til samvær og kontakt med 

forældre, familie og netværk, og kommunen har pligt til at sørge for, at 

forbindelsen holdes ved lige. 

 

Det betyder, at kommunen direkte skal vurdere og træffe beslutning 

om barnets mulighed for kontakt og samvær med jer som hendes 

bedsteforældre – ligesom den skal i forhold til barnets forældre. 

Kommunen skal spørge et barn om dets ønsker, men jeres barnebarn 

er jo for lille til selv at give udtryk for, hvad hun gerne vil. 

 

Da hun sammen med sin mor har boet hos jer i nogle måneder op til 

anbringelsen, vil den faglige vurdering ofte være, at hun vil have behov 

for (at det vil være ”til barnets bedste”) at bevare kontakten med jer 

som de betydningsfulde omsorgspersoner, I har været.  
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Det er samtidig rigtigt, som kommunen siger, at jeres barnebarn skal 

have mulighed for at vænne sig til at være i plejefamilien, men det vil 

hun også kunne, selv om hun ser jer ind imellem. 

Det er selvfølgelig først og fremmest hendes mor, hun skal have 

kontakt med – og måske har hun også en far, hun skal se. Så I må 

forvente, at en kontakt med jer i givet fald vil være begrænset, fordi 

hun lige nu allermest skal ”falde til” i plejefamilien. 

 

Hvis kommunen vurderer, at samværet – også med barnets netværk - 

skal være mindre end en gang om måneden, betragtes det som en så 

indgribende beslutning, at kommunen ikke selv kan træffe 

beslutningen, men skal forelægge spørgsmålet for kommunens børn og 

unge-udvalg og få en afgørelse der. 

 

Jeres barnebarn har ikke haft kontakt med jer et par måneder nu. Ud 

fra det, du skriver, har jeg ikke indtryk af, at kommunen har truffet en 

direkte beslutning om hendes mulighed for samvær med jer eller at 

børn og unge-udvalget har behandlet jeres anmodning om samvær. 

Det virker ikke som om, at kommunen er helt opmærksom på, hvordan 

reglerne er på området. 

 

Spørgsmålet om et barns ret til kontakt med sit netværk under en 

anbringelse har været behandlet både af Ombudsmanden og af 

Ankestyrelsen. Det er muligt at læse nærmere om Ankestyrelsens 

afgørelse på deres hjemmeside. Det er en såkaldt principafgørelse, 

som har nummer: 124-13. 

 

Jeg kunne foreslå dig, at du sammen med jeres datter, hvis hun også 

ønsker at I får samvær – igen snakker med kommunen om jeres 

mulighed for samvær og henviser til denne oplysning om 

Ankestyrelsens principafgørelse. Da jeres datter er det, man kalder 

”part i sagen”, vil det være bedst, at det er hende som beder om, at I 

som bedsteforældre får samvær. Kommunen skal træffe en direkte 

beslutning om jeres mulighed for samvær. Om jeres barnebarn kan få 

samvær med jer eller ikke på nuværende tidspunkt. En beslutning, som 

skal træffes overfor hendes mor, og som hendes mor kan klage over.  
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Jeg nævnte, at jeg ganske kort ville vende tilbage til 2 andre emner: 

det manglende behandlingstilbud til jeres datter og jeres evt. mulighed 

for at have jeres barnebarn i pleje under jeres datters behandling. 

 

Behandlingsgaranti ved behandling for misbrug 

Du nævner, at der er gået et par måneder og kommunen har endnu 

ikke fundet et behandlingstilbud til din datter. Nu ved jeg jo ikke de 

nærmere omstændigheder og om der er særlige ønsker, men som 

udgangspunktet fastsætter lovgivningen en tidsfrist for iværksættelse 

af behandling. 

  

Ifølge servicelovens § 101 er der behandlingsgaranti på behandling, 

hvilket betyder, at der skal tilbydes behandling i form af enten 

ambulant, dag- eller døgnbehandling til en borger med et alkohol- eller 

stofmisbrug senest 14 dage efter anmodningen.  

 

Slægts- eller netværkspleje 

Det kan være, det slet ikke var aktuelt for jer eller jeres datter at 

overveje, om den lille pige kunne bo hos jer under jeres datters 

behandling. Når jeg nævner, om det har været i spil fra kommunens 

side, er det fordi kommunen har pligt til at overveje, om barnets behov 

for støtte vil kunne afhjælpes i hjemmet eller i det nære miljø, som I 

som bedsteforældre er en del af. I formuleringen »det nære miljø« 

ligger, at kommunen både skal forsøge at drage nytte af ressourcerne 

hos personer i hjemmet og også overveje, om der er andre nære 

pårørende og nærtstående personer i øvrigt, som vil kunne bidrage til 

løsning af problemerne. Også her skal kommunen træffe en 

beslutning, der er til ”barnets bedste.” 

 

Du er meget velkommen til at rette henvendelse til brevkassen igen 

med evt. yderligere eller andre spørgsmål. 

 

Mange hilsener 

 

Lene Jørgensen 

Socialrådgiver i FBU-LINIENs brevkasse 
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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

FBU – LINIEN 70 27 00 27 
 

Åben anonym rådgivning 

mandag kl. 10 – 13 samt kl. 16 – 20, tirsdag kl. 10 – 13 
og torsdag kl. 10 – 13 samt kl. 16 – 20 

 

Rådgivning på mail: brevkassen@fbu.dk 

 
FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med de 

kommunale sociale myndigheder om evt. støtte til børn og familier efter serviceloven.  

FBU – LINIEN kan ligeledes benyttes af støttepersoner for forældre og af 

professionelle (ex. sagsbehandlere, pædagoger, plejefamilier, støttepersoner).  

 

Rådgivningen varetages af socialrådgivere. 

 

Der rådgives bl.a. om lovgivning på området, om forældre og børns rettigheder og 
pligter, og om kommuners opgaver og sagsbehandling. Der ydes vejledning og støtte i 
forbindelse med mere følelsesmæssige problemstillinger, f.eks. i forbindelse med 
børns anbringelse uden for eget hjem. 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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KL’s vejledende taksttabel på udsatte børne- og 
ungeområdet for 2020 

Kommuner udbetaler en række ydelser til børn og unges forbrug og 
forsørgelse, når de er anbragt uden for hjemmet. Hele tabellen for disse 
ydelser kan findes på https://www.kl.dk/media/21152/taksttabel-2020.pdf. 

 

Lommepenge 

Barnets alder  Lommepenge   

3-10 år  29, - kr. om ugen 

11-13 år  62, - kr. om ugen 

14-16 år  125, - kr. om ugen 

16 år og ældre  252, - kr. om ugen 

 

Tøjpenge 

0-10 år  107, - kr. om ugen 

11-13 år  125, - kr. om ugen 

14-15 år  146, - kr. om ugen 

16 år og ældre  161, - kr. om ugen 

 

Kostpenge 

Efter anmodning fra forældre eller andre kan der ydes kostpenge med højst 54 
kr. pr. døgn, når barnet er hjemme i mindst 3 døgn.  

Den enkelte kommune kan dog overveje af hensyn til barnet/den unges 
kontakt med biologisk familie at yde kostpenge ved ophold i hjemmet af 
mindre end tre døgns varighed, når særlige forhold taler herfor.  

I almindelighed udbetales kostpengene af anbringelsesstedet.  

 

 

https://www.kl.dk/media/21152/taksttabel-2020.pdf
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Lokal-nyt 

 

 

 

FBU Region Sjælland 

Skrevet af Merete Keis Schrøder, lokalformand i FBU Region Sjælland 

2019 er året for den nye organisation i FBU med Hovedbestyrelse og Årsmøde. 

Året er præget af implementeringen af den nye ledelse og tilretningen og 

udarbejdelsen af det nye i vedtægterne.   

2019 startede med deltagelse i landsforeningens kursus for frivillige 

støttepersoner. De fleste af vores frivillige støttepersoner fra støttegruppen 

deltog, og alle var enige om, at det var et rigtigt godt og særdeles relevant 

kursus.  

Vi holdt vores generalforsamling i marts måned, og der blev valgt fuld 

bestyrelse. Vi har holdt bestyrelsesmøder ca. hver anden måned. I 

støttegruppen er der holdt kvartalsmøder, sådan som vi plejer. 

I hele året har der været mange henvendelser fra forældre i hele FBU Region 

Sjælland med ønske om rådgivning, støtte og bisidning. P.t. er vi en gruppe på 

8 støttepersoner, og vi dækker opgaver i de kommuner, som vi hidtil har haft, 

men i 2019 er Sorø Kommune også kommet til. I øjeblikket arbejder vi også på 
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at få mere fodfæste i Holbæk og Roskilde. Der er forældre, der efterlyser en 

mulighed for at få rådgivning og samvær der. Vi arbejder også på at få flere 

støttepersoner til vores opgaver. 

Vi prøver stadig at hjælpe med bisidderopgaver i FBU Region Hovedstaden.  

I slutningen af maj arrangerede vi igen i 2019 en mulighed for deltagelse i Lady 

Walk i Skælskør og en mindre gruppe deltog. Vi fik også mulighed for at 

deltage i det nye årsmøde, efter de ny regler i FBU’s vedtægter. 

Flere af medlemmerne fra FBU Region Sjælland deltog også i 2019 i det af FBU 

landsforeningen arrangerede forældrekursus på Brogården ved Middelfart. 

I 2019 blev Socialstyrelsen og PUF enige om, at vi igen skulle have støtte, 

hvilket gør økonomien lidt bedre. Vi fik også midler fra Slagelse, Ringsted og 

Næstved kommuner.  

Lokalforeningen var også i 2019 involveret i at bistå Ankestyrelsen i deres 

undersøgelse af tvangsanbringelser, hvor vi fandt forældre, der var villige til at 

lade sig interviewe. Undersøgelsen var bestilt af Socialministeriet på baggrund 

af en stigning i tvangsanbringelser. 

FBU havde i september 50 års jubilæum, og dette fejrede vi her lokalt den 4. 

oktober med en reception, hvor 39 personer deltog. Den tidligere formand for 

FBU Alice Sørensen kom fra Jylland og holdt en spændende tale om de 50 år 

og hvad der var sket.  

Vi ser frem til nye og spændende opgaver i 2020. 

 

FBU Region Hovedstaden 

Skrevet af Janni N. Stofberg, medlemsrepræsentant for FBU Region Hovedstaden 

Først på året havde vi generalforsamling i Hovedstaden. Her lykkes det 

desværre ikke at danne en bestyrelse, fordi vi ikke var medlemmer nok. Dette 

har betydet, at der ikke rigtigt har været nogle aktiviteter for hovedstaden 

samt, at vores område er blevet ”usynlig” i FBU. Dette vil jeg gerne være med 

til at lave om på. Jeg har i andet regi lavet netværksgrupper for forældre til 

anbragte børn her i 2019, og det vil jeg gerne lave mere af.  

Mit ønske for hovedstaden og 2020 er, at vi igen kan blive en aktiv lokal 

forening. Jeg ved godt, at det kræver noget at være med i en bestyrelse. Tid og 

overskud kan være svært at finde i hverdagen. Men jeg tror på, at vi kan give 
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hinanden energi til at gøre hovedstaden synlig igen.  Jo flere vi er, jo bedre kan 

vi løfte i flok og derved få liv i lokalforeningen igen. Vi skal ud og vise, at vi ER 

her. Vi skulle gerne være en lokal forening, som kan lave aktiviteter, for 

eksempel sommertur, julebanko, temadage, deltage i møder som bisidder og 

lave grupper, hvor vi forældre kan sparre med hinanden.  

Jeg håber, at dette skriv er med til, at vi til det kommende medlemsmøde kan 

danne en bestyrelse.  

 

FBU Region Midtjylland 

Skrevet af Kim Hjort Jensen, lokalformand i FBU Region Midtjylland 

Efter godt 40 år i FBU Midtjylland trådte formand og kasserer af i starten af 

2019. Det var dog ikke et farvel, idet begge gerne vil hjælpe til lidt endnu. FBU 

Region Midtjylland fik derfor ny formand, og der blev skiftet rundt på nogle 

pladser i bestyrelsen.  

2019 har været et år med mange sociale aktiviteter i FBU Region Midtjylland. 

Sammen med Fonden FBU ForældreStøtte i Herning besøgte vi Moesgaard 

Museum. Vi var på bustur i det jyske til Kloster Design, hvor vi kunne lave 

vores egne lys. Vi var forbi Jyllandsakvariet og i Baboon City til stor glæde for 

børn og voksne. Bowling har vi også haft tid til.  

FBU Region Midtjylland deltog også ved ForældreLANDSforeningens 

forældrekursus og ved jubilæumsfejringen i København. Så der er mange 

FBU’ere fra Region Midtjylland, der har været på farten i 2019.  

I det nye år lægger vi ud med fastelavnsfejring til februar, og medlemmerne 

fra FBU Region Midtjylland samles til generalforsamling til marts.  

På gensyn! 

 

FBU Region Syddanmark 

Skrevet af Tine Plougheld, lokalformand i FBU Region Syddanmark 

Bestyrelse og medlemmer i FBU Region Syddanmark har været aktive i mange 
forskellige sammenhænge.  
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I 2019 har der været særligt fokus på landsforeningens arrangementer og 
møder. F.eks. er flere medlemmer aktive og bidragende i 
forældrekursusudvalg og hjemmesideudvalg.  
 
Lokalforeningens bestyrelse har deltaget i Landsforeningens Årsmøde.  
 
Til landsforeningens officielle jubilæum var FBU Region Syddanmark flot 
repræsenteret på trods af at jubilæet også blev fejret ved et lokalt 
arrangement. 
  
Ligeledes var der god tilslutning til Forældrekurset. Her var der flere nye 
medlemmer, som havde tilmeldt sig og forhåbentlig også fik både viden og 
netværk ud af deltagelsen.  
 
Lokalforeningen har afholdt fællesudflugter for medlemmerne til Økolariet og 
Tivoli og slutter året af med fællesspisning d. 18.12.19.  
 
FBU Region Syddanmark får henvendelse fra en del forældre, som søger 
rådgivning, støtte og bisidning. I den sammenhæng har vi haft enkelte opgaver 
som frivillige støttepersoner, hvor vi har støttet forældre ved møder etc. 
  
I august afholdte landsforeningen i samarbejde med FBU Region Syddanmark 
en temadag, hvor sagsbehandler Jonna Christoffersen og socialrådgiver Jette 
Lykke fra Socialtilsyn Syd bidrog med flotte faglige oplæg om Servicelovens 
vigtigste paragraffer samt godkendelse og tilsyn med plejefamilier.  
 
Vi har haft en enkelt henvendelse fra en socialrådgiverstuderende, som ville 
vide en masse om hvad man som socialrådgiver i anbringelsessager, skulle 
være særlig opmærksom på i forhold til forældrene.  Der var afsat 1,5 time til 
mødet, men det blev til 2,5 time …………………  
 
FBU Region Syddanmark ønsker glædelig jul og et godt nytår til alle, og vi 
glæder os til et nyt spændende år i FBU og FBU-Syd. 
 
På bestyrelses vegne. 
 

 

FBU Region Nordjylland 

Skrevet af Pia Sørensen, lokalformand i FBU Region Nordjylland 

I 2019 har der været afholdt generalforsamling, og valgt medlemmer til 

bestyrelsen. Der mangler fortsat medlemmer til lokalbestyrelsen, og hvis 
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nogen skulle have lyst til at høre nærmere om, hvad lokalbestyrelsesarbejde 

går ud på, så er de velkomne til at ringe, for at få en snak om det.  

Der har været lidt stille med hensyn til sociale aktiviteter i 2019 i forhold til 

året før. Foreningen er nu flyttet til nye lokaler i Nørresundby, som deles med 

andre foreninger, hvor vi har mulighed for at holde arrangementer. Der er 

både køkken og festsal til rådighed.   

Lokalforeningen ser frem til en temadag i løbet af kommende halvår, og til 

generalforsamlingen, som altid holdes den sidste lørdag i marts, samt til 

arrangementer både i og ude af huset.  

Mit håb for 2020 er flere sociale arrangementer, støtte fra landsforeningen og 

en styrket lokalbestyrelse.  

 

Fonden FBU ForældreStøtte  

Skrevet Marianne Olesen, leder i Fonden FBU ForældreStøtte  

FBU ForældreStøtte er en selvstændig fond der tilbyder uvildig, kvalificeret 

socialrådgivning og støtte til forældre, som er i kontakt med kommunen, fordi 

deres barn eller deres familie har behov for særlig støtte efter servicelovens 

regler. 

 

FBU ForældreStøtte rådgiver om rettigheder, pligter og muligheder, ligesom 

FBU ForældreStøtte kan fungere som bisidder ved møder med de offentlige 

myndigheder, hjælp til svære samtaler, breve m.m. Støtte og rådgivning gives 

på telefon eller ved personligt møde og kan gives anonymt efter ønske.  

 

FBU ForældreStøtte kan også tilbyde dig at møde andre forældre i samme 

situation. Der er ligeledes mulighed for at deltage i forskellige 

netværksskabende aktiviteter som vi løbende afholder, bl.a en forældrecafe, 

hvor man kan mødes en gang om måneden og snakke om det der fylder lige 

nu.  

 

Alle kan frit henvende sig til FBU ForældreStøtte – også anonymt. Alle 

henvendelser behandles med respekt og foregår under tavshedspligt. Vi er til 

for at støtte dig som forældre, til for at lytte og være der for dig.  

 

FBU ForældreStøtte indgår i FBU ForældreLANDSforeningens landsdækkende 
anonyme telefonrådgivning, samt deltager ved FBU´s årlige landsdækkende 
Forældrekursus. 
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Vi er uafhængig af kommunerne, er uddannet socialrådgiver og har stor 

erfaring på børneområdet. 

 

Du finder os her 

Bredgade 7,1 sal 

7400 Herning  

Tlf: 97188485 

 

Få flere informationer om FBU ForældreStøtte på vores hjemmeside 

www.fbuforældrestøtte.dk, her finder du også vores mailadresse.  

 

Forældrekursus 2019 

Skrevet af Louise Brydov, Socialfaglig konsulent i FBU ForældreLANDSforeningen 

Hvert år den sidste weekend i september mødes ca. 80 medlemmer, frivillige 

og andre støtter af FBU ForældreLANDSforeningen til en weekend med socialt 

samvær og fagligt input. I 2019 dannede Kursuscenter Brogården ved 

Middelfart ramme for kurset.  

FBU ForældreLANDSforeningen var vært for kurset, som blev skudt i gang af 

landsformand Anders Brøndtved. Det var formandens første forældrekursus 

som landsformand, men ikke hans første forældrekursus, idet han tidligere har 

deltaget som oplægsholder. 

Gæsteoplægsholder Sara Agerbo indledte med at fortælle sin historie om en 
opvækst i et hjem præget af utryghed, og hvordan hun igennem sine 
ungdomsår kæmpede med skyld, skam og svære følelser, som ledte hende ud i 
selvskade og senere indlæggelse i psykiatrien. Sara fortalte om, hvordan hun 
har oplevet at blive sat i bås som personlighedsforstyrret, og hvordan hun i sit 
voksenliv nægter at læne sig tilbage, men i stedet arbejder med sig selv og 
sine begrænsninger, og at få sat fokus på sine styrker. Gøre indtryk og give 
videre, kan hun. ”Oplægget mindede meget om ens egen barndom. Hun 
indlevede sig i det. Det var godt” og ”det var sindssygt godt og lærerigt” Var 
bare nogle af tilbagemeldingerne fra kursisterne. 
 
9 eksterne oplægsholdere, samt nogle interne oplægsholdere var over de to 

dage værter for forskellige temagrupper, som kursisterne forinden havde 

meldt sig på. Heriblandt var formand David Adrian Pedersen fra De Anbragtes 

Vilkår vært for en temagruppe om barnets perspektiv på anbringelser. ”David 

http://www.fbuforældrestøtte.dk/
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var meget åben og lyttende. Tusind tak for det” har en af kursisterne skrevet i 

kursusevalueringen.  

Vibeke Riis og Ina Skov Christesen fra Familieplejen i Esbjerg Kommune var 
vært for en temagruppe om, hvordan det er at være barn mellem flere 
familier. ”To dygtige socialrådgivere med hjertet på rette sted. De lyttede og 
fik også noget viden med hjem” evaluerer en af kursisterne temagruppen, og 
de øvrige deltagere var også meget begejstrede. Vibeke og Inas 
kursusmateriale kan findes på www.fbu.dk.  
 
Socialrådgiver og konsulent i FBU ForældreLANDSforeningen Airo Bjarking var 
vært for en temagruppe med overskriften: Når min socialrådgiver gør mig 
vred, bliver jeg ofte selv såret og vred - kender du det? Mange positive 
tilbagemeldinger som beskrev, at udbyttet ved at deltage var godt og 
brugbart. Som f.eks. en af kursisterne, har skrevet i evalueringen: ”Vi kom 
rundt om meget og vi fik nogen gode redskaber”. 
 
Susan Wetterstrøm fortalte om, hvordan arbejdet med livshistoriebøger kan 
være givtigt for ens identitet og forståelse af egen historie i en temagruppe 
om livshistoriebøger. I en kreativ temagruppe viste flere af kursisterne, at de 
har kunstneriske talenter. To af foreningens kreative talenter Kirsten Nørgaard 
og Helle Birkmose Nielsen var værter for denne gruppe. Mange har foreslået, 
at den kreative temagruppe skal være en fast del af forældrekurset.  
 
De erfarne støttepersoner Lone Bech Hansen og Tine Plougheld var værter for 
en gruppe med erfaringsudveksling om brugen af en § 54 støtteperson. Tine 
Plougheld var ligeledes vært for en temagruppe om, hvad man som forældre 
kan gøre, for at barnet får det bedst mulige ud af anbringelsen.  
 
Socialrådgiver og samværskoordinator Gitte Nim, som er ansat i Center for 
Socialt Arbejde fortalte i en temagruppe om det gode samvær. En kursist har i 
evalueringen skrevet: ”godt at få at vide om regler og rammer for et godt 
samvær”. Gitte Nims kursusmateriale kan findes på www.fbu.dk.  
 
Socialrådgiverne Marianne Olesen og Susan Danielsen fra FBU ForældreStøtte 
i Herning samlede en gruppe af kursister, hvor der kunne snakkes om egne 
sager. ”Det var en god gruppe og man fik svar på mange spørgsmål og mødte 
familier der står i samme situation” har en af kursisterne fortalt om gruppen, 
hvor en anden savnede en ordstyrer. Der må have været mange kursister med 
noget på hjertet.  
 
Mange kursister prøvede mindfulness for første gang. Ergoterapeut og 
mindfulnessunderviser Merit Sikjær guidede en gruppe kursister igennem 

http://www.fbu.dk/
http://www.fbu.dk/
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kropsscanning, imens kursisterne lå på måtter på gulvet. Deltagerne var meget 
begejstrede, og gav udtryk for, at de ønskede en gentagelse af gruppen ved 
næste års forældrekursus, og også gerne med yogaøvelser. ”Helt klart noget 
alle skal prøve, da det er guld værd” har en deltager svaret, hvor en anden 
”oplevede at få en indre ro”. 
 
Socialrådgiver Airo Bjarking og formand for FBU ForældreLANDSforeningen 
advokat Anders Brøndtved afholdte socialrådgiverens og advokatens 
spørgehjørne. Her fik kursister svar på deres spørgsmål, og i evalueringen har 
mange svaret, at der var mange gode input, og at der godt kunne bruges mere 
tid i gruppen.  
 
Forældrekurset bød også på kulinarisk forkælelse fra Brogården, som tog sig 
godt af kursisterne. Der manglede ikke noget. Og da slet ikke lørdag aften, da 
FBU Region Syddanmark i 50-års jubilæumsgave til FBU 
ForældreLANDSforeningen overrakte en kæmpe sæk med blandet slik og 
chips, som sammen med ’søde’ gaver fra deltagerne ved den officielle 
jubilæumsfejring i København, kunne tilfredsstille kursisternes søde tand. 
Imens tog spillemanden Mugge med sin akustiske guitar kursisterne på en 
times rejse igennem Kim Larsens musikkatalog. Der blev sunget lystigt med på 
”Susan Himmelblå” og andre numre.  
 
Efter aftenens underholdning valgte nogle kursister at gå til køjs for at være 
friske til næste dags kursusprogram. I tilbagemeldingerne har nogle kursister 
anbefalet, at ”der arrangeres spil/lege til at få brudt isen” og delt, at ”det er 
superfedt, at man kan dele sine oplevelser med andre som står i samme båd”. 
Nogle natteravne har udtrykt ønske om, at aftenunderholdningen er 
programlagt helt til midnat: ”godt samvær, dog en skam det stoppede efter 
underholdning lørdag”.  
 
Tak for et godt forældrekursus 2019! FBU ForældreLANDSforeningen vil også 
sige tak for, at næsten alle kursister har deltaget i evalueringen af kurset, og 
har i den forbindelse bidraget med feedback og gode ideer til kommende 
kurser. Forældrekurset er et af FBU´s vigtige og tilbagevendende 
arrangementer. Det er det, fordi det er meningsfuldt for medlemmerne. 
Forældrekurset betyder ”sammenhold, fællesskab, venskab, at kunne se eller 
gense nye og kendte ansigter, at få ny læring i form af temagrupperne og høre 
nyt fra forældre rundt omkring” og bidrager til, at ”jeg ikke er alene med mine 
oplevelser, frustrationer, afmagt, forvirring over og om systemet.” 
 
Næste forældrekursus afholdes den 26-27. september 2020. Nærmere 

information om dette annonceres medio 2020.  
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Alle mine familier 

FBU ForældreLANDSforeningen har fået lov til at bringe en ung piges 

historie om alle hendes familier.  

Som plejebarn vil jeg gerne fortælle om nogle af mine personlige erfaringer og 

om, hvad jeg tror, der har haft stor betydning for, at jeg er vokset op med alle 

mine familier i mit liv. Jeg er nu 23 år og har boet i min plejefamilie, siden jeg 

var 2 år. 

Mine plejeforældre 

Jeg tror, at det hele tiden har været ventet, at jeg skulle vokse op i 

plejefamilien. Min mor og far magtede ikke at tage vare på mig. 

Plejefamilien er gået ind og har været forældre for mig. De har ingen børn 

selv. Jeg har aldrig været i tvivl om, at jeg var ”deres barn”, selv om jeg har en 

mor og far også. Og de har altid accepteret, at jeg har en biologisk familie. De 

har aldrig sagt noget galt eller grimt eller noget som helst om min far eller 

mor. Jeg tror, det har været vigtigt, at de ikke har sagt noget dårligt. De 

biologiske rødder er vigtige, lige meget hvad du gør – man kan aldrig nægte 

dem. 

Min farmor 

Min farmor har haft meget stor betydning for os alle sammen, tror jeg. Farmor 

har bundet os sammen på en eller anden måde, og det er ikke sikkert, at jeg 

havde haft kontakt med min far og mor, som bor hver for sig, på samme 

måde, hvis ikke farmor havde været ind over.  

Farmor har altid været der, og hun har altid været – jeg tror, jeg vil kalde det - 

loyal og neutral overfor alle omkring mig. Hun har f.eks. altid omtalt både 

mine forældre og plejeforældre med navne. Også det var der balance i. Og hun 

har aldrig valgt side – altså i forhold til mine forældre og mine plejeforældre. 

Hvis hun havde gjort det, havde hun ikke kunnet være det for mig, som hun 

har været. Så ville jeg have været meget klemt. 

Farmor har fortalt mig, at da mine forældre skulle begynde igen at have 

kontakt med mig efter at jeg kom i plejefamilie, spurgte min mor hende, om 

hun ville være i mine forældres lejlighed, når de kom tilbage fra samvær. Det 

havde hun brug for – og det gjorde farmor.  
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Farmor har jo også altid været bedsteforælder. Jeg så i mange år kun mine 

forældre i korte samvær, men en gang om måneden var jeg på weekend hos 

farmor, indtil jeg kom på efterskole. Weekenderne hos farmor betød, at jeg 

har lært min biologiske familie og mine fætre og kusiner at kende. Ellers tror 

jeg aldrig, at vi havde haft særlig megen kontakt. Nu er det ikke fordi jeg ser 

dem tit, men jeg kender dem. Jeg skal f.eks. i morgen drikke kaffe med en af 

mine kusiner. Jeg har selv lavet aftalen. Jeg savner hende. Når vi ses, har vi det 

helt fint, og vi snakker rigtig godt sammen. 

 

Tryghed og fortrolighed 

Farmor har altid været der for mig, og jeg har altid kunnet snakke med hende 

om alt det, der rør sig inden i mig. Snakke med hende om alt mit kaos og alle 

mine følelser om mine familier og om at være plejebarn. Hun kan det der med, 

at det ikke kommer ”ud”, med mindre jeg siger, det godt må. Det bliver ”inde”. 

Jeg kan stole på hende. Det giver tryghed, at farmor altid er der. Også det at 

hun kender hele min historie. Det har også givet tryghed, og at hun er der for 

mine forældre. Det ved jeg nu som voksen. Jeg tror, at hun har været sammen 

med dem om ”sagen” hele vejen igennem.  

 

Socialrådgiveren og familieplejekonsulenten 

Det er meget vigtigt, at de over for plejefamilier siger, at de ikke må sige et 

ondt ord om forældre, og at de skal acceptere, at barnet har en historie og har 

en familie – og at det gør, at det kan være svært for barnet. Det skal de støtte 

plejefamilien til at kunne. 

 

Det er også vigtigt, at socialrådgiveren er med omkring alle, også 

bedsteforældre f.eks. De skal være med i hele familien, i samarbejdet i hele 

familien (alle familierne), så barnet ikke føler sig så meget i klemme. At barnet 

føler sig i klemme, tror jeg ikke kan undgås, men det kan minimeres. 

 

I min situation har det været samarbejde hele vejen igennem, men indeni har 

jeg stadig følt mig i klemme, for der er to familier. Men klemmen kan 

minimeres ved at snakke åbent om og med barnets biologiske familie. Det er 

vigtigt for barnets skyld. 

 

Jeg har hørt, at jeg har været meget heldig, fordi der kun har været to 

sagsbehandlere, som har været med i min anbringelse. Og jeg har haft den 

samme familieplejekonsulent fra jeg blev anbragt, og til hun holdt op med at 

arbejde. Det faldt sammen med at jeg blev voksen. 
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De personer har kendt mig og alle dem omkring mig – alle mine familier - og 

har snakket med alle. Og særligt familieplejekonsulenten kom tæt på os. Jeg 

har haft mange dybe samtaler med hende. Hun er et af de få mennesker, jeg 

kunne græde overfor, kunne give udtryk for alt det, der var svært…. Hun var jo 

også neutral. 

 

Jeg tænker meget på at tage kontakt med hende igen. Hun har sagt til mig, at 

hun gerne vil – men at jeg skal tage initiativet, nu hvor hun ikke har noget med 

mig at gøre arbejdsmæssigt. Det tror jeg, jeg gør, for hun er gået hen og blevet 

en slags tante for mig.  

 

Man kan jo ikke holde to bryllupper 

Da jeg blev konfirmeret, var mine forældre med i kirken, og på dagen holdt jeg 

fest i plejefamilien, sammen med deres familie og venner. To dage efter holdt 

jeg fest hos farmor sammen med min familie der.  

 

Selv om jeg har et godt forhold til alle mine familier, kan jeg føle mig meget 

klemt og have et stort følelsesmæssigt kaos. Og jeg tænker meget på, hvorfor 

jeg ikke bare er blevet født ind i en familie, hvor jeg også kunne vokse op. Jeg 

tænker meget på ikke at såre nogen af mine forældre og på en måde kommer 

det til udtryk, når jeg tænker på, når jeg engang skal giftes. Hvem skal så følge 

mig op ad kirkegulvet. Hvilken far skal jeg spørge?  

 

Jeg er nået frem til, at hvis jeg skal have det godt med at gå op ad kirkegulvet, 

skal det ikke være med nogen af mine fædre. Derfor har jeg spurgt min 

farmor, om hun vil følge mig. 

     

Maggie  
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Medlemsgrupper 

 

 
 

Personligt 
medlem 

enkeltperson 

Personligt 
medlem  

par 

Institution/ 
Virksomhed 

 

Støttemedlem 
enkeltperson 

Kontingentsats 
 

225 kr./år 400 kr./år 650 kr./år 175 kr./år 

Tilknyttet en 
lokalforening 

V V V V 

Temadag i 
lokalforening 

V V V  

Forældrekursus 
(hvis plads) 

V V V  

Nyhedsbrev og 
FBU-Nyt (trykt) 

V V V V 

Valgbar og 
stemmeberettiget 

V V V  

 

Som ordinære medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn og 

unge, der modtager eller har modtaget særligt støtte efter Lov om Social 

Service, samt andre personer med interesse for FBU’s arbejde, kaldet 

personligt medlemskab. Med personligt ordinært medlemskab er man valgbar 

og har stemmeret.  

Institutioner, organisationer og virksomheder kan tegne et medlemskab, som 

giver 5 forældre i tilknytning til institutionen/ virksomheden mulighed for at 

deltage i FBU ForældreLANDSforeningens forældrerettede aktiviteter. 

Herunder også lokalforeningens aktiviteter. 

Støttemedlemskab kan tegnes af enkeltpersoner.  

FBU-LINIEN og brevkassen tager imod henvendelser fra alle, og afhænger ikke 

af medlemskab af FBU ForældreLANDSforeningen.  
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Kalender 2020   
 

 

Vinter 2020  Temadag i FBU Region Sjælland 

7. marts 2020 Generalforsamling i FBU Region Midtjylland 

14. marts 2020 Generalforsamling i FBU Region Syddanmark 

28. marts 2020 Generalforsamling i FBU Region Nordjylland 

28. marts 2020 Generalforsamling i FBU Region Sjælland  

Forår 2020  Temadag i FBU Region Nordjylland 

Forår 2020  Temadag i FBU Region Midtjylland 

24-25. april 2020 Kursus for FBU’s frivillige støttepersoner 

13. juni 2020 Årsmøde for medlemmer af 

hovedbestyrelsen og de lokale bestyrelser 

29. august 2020 Temadag i FBU Region Syddanmark 

26-27. september 2020 Forældrekursus  

Efterår 2020  Temadag i FBU Region Hovedstaden 

 

Kontakt din lokalforening om lokale sociale aktiviteter og følg med på 

www.fbu.dk, hvor der løbende annonceres nyheder fra FBU 

ForældreLANDSforeningen.  

 

 

 

http://www.fbu.dk/
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Farvel fra afgået formand   
         15/12-2019 

 

Med denne hilsen vil jeg gerne have lov at se lidt tilbage på mange års frivilligt 

arbejde i FBU. Hans og jeg lærte FBU at kende i 1980, hvor vi anbragte vores 

da 10 årige søn på en døgninstitution. Døgninstitutionen var medlem af FBU, 

og efter vores første møde med de frivillige i FBU blev vi hurtigt begge 

involveret i det frivillige arbejde. 

Når jeg ser tilbage på de mange år som frivillig i FBU, så er der sket store 

ændringer, både på lovområdet samt på FBU’s muligheder for at yde en 

indsats både direkte til forældre og som forældrenes talerør.  

Gennem økonomiske tilskud fra Socialministeriets puljer har FBU fået 

muligheder for at yde støtte til forældre på forskellig vis, både på landsplan og 

lokalt. Dels som støtte til den enkelte forældre og til aktiviteter sammen med 

andre forældre, dels til i højere grad at være talerør for forældres 

udfordringer, erfaringer og ønsker. 

Når jeg tænker tilbage på lovgivningen, har der politisk og fagligt været en 

stigende forståelse for forældrenes betydning for deres børns udvikling – og 

for at lovgivningen både skal sikre ”barnets bedste” samt støtte forældre i at 

være forældre og få mulighed for at udvikle deres kompetencer som forældre. 

Desværre er der nok et stykke vej at gå endnu, før forældre oplever gode 

udviklingstilbud i kommunerne.  

 

Min drivkraft i det frivillige arbejde 

Det at være mor og være nødt til at anbringe sit barn, har været en stor 

drivkraft for mig i mit frivillige arbejde. Det er en stor sorg at føle, at det jeg 

kunne tilbyde som mor ikke var nok. Det at savne ham i hverdagen, og det, 

hele tiden skulle kæmpe for at han fik den bedste hjælp, var opslidende. Det 

at føle sig udenfor og ikke blive inddraget, når der skulle træffes beslutninger, 

gjorde mig både ked af det – og vred. 

I mødet med andre frivillige i FBU blev jeg klar over, hvor betydningsfuldt det 

var for mig at have muligheden for at snakke med andre forældre i lignende 

situation og som kunne forstå de følelser, som kunne vælte mig helt omkuld.  

Mit frivillige arbejde har siden været drevet af, at jeg skulle gøre, hvad jeg 

kunne, for at forældre ikke skulle stå alene i den situation, men skulle have 

adgang til uvildig hjælp og støtte gennem FBU eller gennem andre former for 

støtte målrettet forældre med børn i vanskeligheder. 
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Et tilbageblik i FBU  
Jeg vil gerne tage jer med på et tilbageblik på nogle af de spændende ting, som 

jeg har fået lov til at være med til som frivillig i FBU.  

 

Udgivelse af bøger 
I 1992 udkom bogen ”Knuste ruder”, hvor anbragte børn fortæller om deres liv 

som anbragte.  

I FBU blev vi inspireret til at fortælle om vores oplevelser som forældre, og i 

1994 udkom bogen ”Brudstykker, når barnet bor et andet sted”.  Bogen giver 

et kort indblik i de mange svære følelser, der er i forbindelse med et barns 

anbringelse, men den viser også forældre, som kæmper en kamp for bedre 

vilkår for deres børn og den øvrige familie. 

På det personlige plan fik jeg ved samme lejlighed mulighed for at udgive en 

bog om vores søn Peters anbringelse. Bag disse bogudgivelser fik vi som 

forældre i FBU hjælp og opbakning fra to socialfaglige konsulenter for 

Socialrådgivernes og Socialpædagogernes fagforeninger. 

 

Oprettelse af landssekretariat og FBU – LINIEN 
I 1999 fik vi mulighed for at ansætte vores første lønnede medarbejder, Lene 

Jørgensen, som skulle oprette FBU´s landssekretariat.  Der var store 

udfordringer for de frivillige i at begive sig ind i et samarbejde med en lønnet 

socialrådgiver. Vi syntes, der var meget på spil – og allervigtigst for os var, at 

der skulle etableres et samspil, hvor de frivillige fortsat varetog ledelsen af 

FBU og af den ansatte. FBU er en forening af forældre med børn i 

vanskeligheder, og det skulle fortsat være os, der på alle måder tegnede 

foreningen. Jeg tror, at det lykkedes. 

FBU fik dermed tillige mulighed for at oprette den landsdækkende 

telefonrådgivning FBU-LINIEN, hvor både forældre, pårørende og fagpersoner 

samt FBU’s frivillige kunne hente hjælp gennem rådgivning og støttende 

samtaler. Desuden var opgaven som landssekretær at støtte de frivillige i det 

organisatoriske arbejde. Lene var ansat i 16 år, og hun trak læsset sammen 

med os frivillige. 

 

Støtte til forældre (støtteperson) 
FBU har gennem mange år påtalt, at hvis man skal hjælpe et barn, så er det 

vigtig at forældrene også får hjælp. Derfor var FBU også glade for at være med 

i forarbejdet til den bestemmelse i lovgivningen, som i 2001 gjorde, at 

forældre fik en direkte ret til en uvildig støtteperson (servicelovens § 54). 
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Mange forældre får desværre stadig ikke tilbud om den støtte, selv om de 

ønsker det. Jeg kan ikke her lade være med at komme med en politisk 

udtalelse, men må på baggrund af mine erfaringer sige, at en af grundende 

hertil er, at en del kommuner har valgt af tilbyde støttepersoner en så lille 

aflønning, at det er næsten umuligt i nogle områder at finde egnede 

støttepersoner. Det er dybt beklageligt. Ikke mindst fordi vi i FBU ved, at det 

kan gøre en væsentlig forskel for forældre at få lov at snakke om anbringelsen, 

at blive klogere på baggrunden for den og få mod til at arbejde med de 

udfordringer, som kommunen henviser til. Herigennem kan der blive mulighed 

for at få mere samvær med det anbragte barn og i nogle tilfælde kan der være 

mulighed for at få sit barn hjem og bo igen. 

 

Projekter om inddragelse af forældre 
I 2002 - 2005 fik FBU midler til et udviklingsprojekt, som vi inviterede Helsingør 

Kommune til at være med i. Fokus i projektet var ”Inddragelse af forældre i 

kommune og på anbringelsessteder”. Børnesagens Fællesråd fik i samarbejde 

med FBU samtidig midler til at udarbejde en faglig håndbog 

”Forældreinddragelse – til barnets bedste” med undertitlen ”Rør ikke ved min 

datters hestehale - uden at spørge mig først”. Bogen beskriver bl.a. 

anbringelsesforløbet og lovgivningen i den forbindelse. Forældre har været 

glade for bogen, fordi den er skrevet i et sprog, som er let forståeligt. Og 

bogen eller udvalgte artikler bruges stadig på uddannelsesinstitutioner i 

forbindelse med uddannelse af socialrådgivere og pædagoger. Bogen kunne i 

dag til god gavn for både forældre, fagpersoner og studerende rettes til på 

lovområdet og med nye faglige indlæg. Der ville der være mange, som kunne 

have stor glæde af. 

 

FBU ForældreStøtte 
Tilbage 1996 startede min forgænger som Landsformand for FBU, Birthe 

Nielsen, et støttecenter (nu Forældrestøtten) i Københavns Kommune, hvor 

hun fik mulighed for at støtte forældrene. Med baggrund i erfaringer herfra 

samt erfaringer fra andre frivillige i FBU fik vi en tro på, at FBU ville kunne 

drive lignende støttecentre. Vi udarbejdede en projektbeskrivelse til et 

støttecenter og søgte penge til det. I 2008 fik FBU udviklingsmidler til at 

oprette et støttecenter, som vi geografisk placerede i Herning. Jeg fik 

muligheden for at blive daglig leder. Det var 10 meget spændende og givende 

år. FBU ForældreStøtte i Herning er i min verden i dag stadigvæk en del af FBU 

ForældreLANDSforeningen, selv om FBU ForældreStøtte af FBU blev oprettet 

som en selvstændig fond med egen bestyrelse. FBU og FBU ForældreStøtte har 

samme målgruppe, nemlig forældre med børn og unge i vanskeligheder og 

samme værdigrundlag. 
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Midler til FBU (og forældre) i forbindelse med Barnets Reform 
Med FBU – LINIEN, den frivillige lokale støtte og FBU ForældreStøtte i Herning 

viste der sig en stor stigning i henvendelserne til FBU, mange flere 

henvendelser end vi havde troet muligt. Der var i 2010 heldigvis nye 

økonomiske midler til FBU i forbindelse med den samlede indsats, kaldet 

Barnets Reform, hvilket betød en 4 års satspuljebevilling. Den blev givet til at 

styrke FBU’s muligheder for at yde støtte til forældre. FBU ForældreStøtte i 

Roskilde blev oprettet og der blev ansat endnu en socialrådgiver i 

sekretariatet, med fokus på udvidelse af åbningstiden for FBU-LINIEN, samt til 

afholdelse af landsdækkende weekendkurser og regionale temadage. I 

forbindelse med Barnets Reform blev der også sat penge af til at udarbejde 

brugerpjecer om rettigheder - både for anbragte børn og unge og for forældre, 

ligesom der blev afsat midler til den håndbog om forældreinddragelse, der er 

udgivet af Socialstyrelsen. FBU deltog på forskellig vis i dette arbejde og fik 

mulighed for stor indflydelse på særligt håndbogen og rettighedspjecen til 

forældre.  

 

Brugernes talerør, eksempler 
I mine mange år som frivillig, har der været utallige lovændringer på vores 

område, selvfølgelig først og fremmest for at styrke kvaliteten af den 

offentlige indsatte til gavn for børn og unge i vanskeligheder og deres familier. 

FBU har flittigt benyttet sig af sin mulighed for at afgive høringssvar. 

Høringssvar, hvor vi har flere eksempler på, at vores indput som brugernes 

talerør er blevet hørt.  

FBU har siddet med til bords i diverse udvalg og arbejdsgrupper i forbindelse 

med nye tiltag og indførelse af lovændringer m.m. Det arbejde har givet god 

mening, fordi vi kunne formidle hvordan virkeligheden ser ud, og dermed 

bringe forældrenes ønsker og erfaringer med ind i arbejdet.  

 

Ny organisering i FBU 
FBU har i 2019 fået en ny organisation. Formålet med organisationsændringen 

har været at styrke og fremtidssikre FBU og dermed også fremtidssikre tilbud 

til forældre. Der har været en længere og krævende intern proces med mange 

overvejelser omkring den fremtidige struktur. 

Det har været målet gennem organisationsændringen at styrke ledelsen af 

FBU gennem en hovedbestyrelse, som nu består af udpegede fagpersoner, 

som sammen med bestyrelsesmedlemmer valgt i FBU, skal varetage ledelsen. 

Det var samtidig målet, at det fortsat – både udadtil og indadtil – skulle være 
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tydeligt, også i praksis, at FBU er en medlemsorganisation af primært forældre 

og pårørende med børn og unge i udsatte i livssituationer.  

 

Tak til alle, jeg har mødt i min tid i FBU 
Jeg vil gerne slutte denne hilsen af med en tak for samarbejde til ansatte og 

frivillige i FBU. Sidst men ikke mindst vil jeg sige tak til de mange forældre, jeg 

har mødt gennem årene. Det har givet mening at se og følge de mange 

forældre i deres livs svære situationer, se dem genvinde styrke og livskraft 

gennem de år, jeg har fået mulighed for at kende dem.  

Jeg ønsker alle i FBU held og lykke fremover. 

Med denne hilsen er der også en hilsen fra min bedre halvdel Hans Chr. 

Sørensen.  

 

Alice Sørensen            
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Lodtrækning  

  

 
 

 

I bogen Byg bro fortæller Jytte K. Jakobsen på baggrund af egne 

erfaringer som plejemor og samværskonsulent om, hvordan inddragelse 

og åbenhed overfor barnets forhold sin sine forældre har stor betydning 

for barnets trivsel og tryghed under anbringelsen. Jytte K. Jakobsen deler 

sine erfaringer i et let og virkelighedstro sprog.  Læs mere om bogen på 

www.bygbro.dk.  

Hvis du er forælder med et barn anbragt i familiepleje, så kan du deltage 

i lodtrækningen om et eksemplar af bogen. Send en mail til info@fbu.dk 

inden den 1. februar 2020, hvor du skriver ’Byg bro’ i mailen, samt dit 

navn og din adresse, så deltager du i lodtrækningen. Den heldige får 

direkte besked i uge 6. 

 

http://www.bygbro.dk/
mailto:info@fbu.dk


 

48  

 


