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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).  

 

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 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 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. 

 
 


