
 

 

 

  

 

 

FBU ForældreLANDSforeningen  

  

 

Velkommen til FBU´s 1. nyhedsbrev 

- eller skal vi rettere kalde det nyhedsmail. 

 

Nyhedsbrevet har til hensigt at være supplement til medlemsbladet FBU – NYT. 

Vi vil give medlemmer og andre, som følger FBU, nyheder om nye lovtiltag, 

arrangementer, forskning og undersøgelser – eller indlæg eller digte fra 

forældre om problemstillinger, oplevelser og erfaringer, som vi håber I finder 

interessante. 

 

Nyhedsbrevet dumper ned i jeres mailbokse på et tidspunkt, hvor der på 

verdensplan og også i Danmark kæmpes med en epidemi, som lammer store 

dele af samfundet. Og som familier med børn anbragt uden for hjemmet også er 

påvirket af. Det har også betydning for FBU’s arrangementer. 

Anbringelsesområdet, som ellers i høj grad har været sat på den politiske 

dagsorden fra årets første dag, virker til at være sat på hold i denne særlige tid. 

 

FBU synes det er positivt og ønskværdigt at få mere fokus på 

anbringelsesområdet. Anbringelsesområdet er det socialfaglige område, som er 

det mest komplekse og fagligt vanskelige område at agere i, samtidig med at det 

er det mest indgribende i familiernes liv. Børn og forældre fortjener den bedst 



 

mulige ekspertise og faglige sagsbehandling. 

 

Det har foreningen arbejdet for både før og vil også efter, at statsministeren 

holdt sin nytårstale. Målet kan hverken være flere eller færre anbringelser. FBU 

vil gerne vende blikket mod de mange faktorer, som har betydning for et barns 

anbringelse uden for hjemmet, - således at der ikke ensidigt fokuseres på 

forældre, som dem der svigter.  

 

Socialministeren har meldt ud, at interessenter og aktører skal inddrages i 

processen, så der kommer en reform, der tager fat de rigtige steder. FBU vil 

gerne spille en aktiv rolle i den sammenhæng, - med formålet at drøfte og sætte 

fokus på forældrenes perspektiv i denne sammenhæng. 

  

Vi er i dialog med politikere og samarbejdspartnere på anbringelsesområdet, og 

vi giver interview til relevante medier. F.eks. har Berlingske og TV2 modtaget 

interview, ligesom Autismeforeningen har bedt om et bidrag til deres 

medlemsblad. Og vi har indledt samarbejde blandt andet med foreningen RIFT, 

De Anbragtes Vilkår og Mødrehjælpen om betydningen af forholdet mellem 

børn og forældre, og en styrkelse af denne relation i anbringelsessager. 

  

Du kan læse meget mere om alt dette i nyhedsbrevet. 

  

God læselyst!  
 

 

Udskydelse af arrangementer  

 

Corona har sat en kæp i hjulet på flere af FBU´s arrangementer. FBU følger 

Regeringens anvisninger og sundhedsmyndighedernes anbefalinger, og har 



 

foreløbig aflyst alle generalforsamlinger, medlemsmøder, temadage, åbent hus 

arrangementer, årsmødet og kurset for frivillige støttepersoner fra og med den 

14. marts og indtil udgangen af april måned. Vi vil gøre alt hvad vi kan for at 

indhente arrangementerne, når vi kommer om på den anden side af epidemien. 

 

For FBU’s frivillige støttearbejde har det den betydning, at der vil være 

begrænsninger i støttearbejdet i en periode. FBU-Linien og FBU Brevkassen 

holder åbent som vanligt. 

 

Følg med på www.fbu.dk. Der vil løbende blive opdateret, så du kan følge med i, 

om der er ændringer i de planlagte arrangementer.  
 

 

FBU har fået en fast bevilling på Finansloven 

  

En meget glædelig nyhed kom til FBU i februar måned; FBU har fået en fast 

bevilling på finansloven! Vi er meget taknemmelige for at blive begunstiget og 

anerkendt på denne måde. Det giver mulighed for at skabe ro omkring tilbud og 

arrangementer. FBU havde en bevilling fra Sats-puljen som udløb i 2021, 

hvilket foreningens hovedbestyrelse var nødt til at have in mente, når der skulle 

træffes beslutninger. Med finansiering gennem finansloven kan vi tillade os at 

se længere frem i vores arbejde.  

  

                                    Projektbevilling fra Velux Fonden 

 

Udover den fantastiske nyhed med den faste bevilling, har FBU fået bevilget 

penge fra Velux-Fonden til et projekt, som kaldes Forældre i Fokus, om 

http://www.fbu.dk/


 

netværksgrupper for forældre der har deres barn anbragt uden for hjemmet. 

Det glæder vi os meget til at komme i gang med, og I kommer til at høre meget 

mere om det i fremtiden. 

 

                                 

 

 

 

Ankestyrelsen søger forældre til anbragte børn med 

funktionsnedsættelser 

  

Ankestyrelsen har kontaktet FBU Forældrelandsforeningen og spurgt om, 

hvorvidt vi har medlemmer som er forældre til børn med en 

funktionsnedsættelse og som er anbragt. Ankestyrelsen er i gang med at lave en 

undersøgelse om, hvorvidt kommunerne har gjort nok for familien inden 

anbringelsen eller om man kunne have gjort mere. 

 

Står du i denne situation, er du velkommen til at rette henvendelse til FBU's 

formand Anders Brøndtved, som herefter vil drøfte med jer, hvorvidt jeres sag 

kunne være relevant for Ankestyrelsen, og også snakke med jer om, hvorvidt I 

vil være med til at indgå i undersøgelsen.  

 

 

  

    



Statsministerens nytårstale 1. januar 2020 bekræftede i høj grad FBU 

Forældrelandsforeningens eksistensberettigelse. Statsministeren varslede, at 

hun gerne så at der kom flere anbringelser i Danmark. FBU har i forbindelse 

med statsministerens nytårstale været i dialog med flere socialordførere fra 

partierne på Christiansborg. Foreningen har været inde og snakke med Trine 

Torp fra SF og Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti; begge var meget lydhøre 

over for foreningens budskaber, og foreningen tror på, at foreningens dialog 

med de to politikere er en del af årsagen til partiernes standpunkt omkring 

lovforslag L68A, som du kan læse mere om i dette nyhedsbrev. Foreningen har 

også været inde og snakke med Social- og indenrigsminister Astrid Krag 

omkring udfordringerne på anbringelsesområdet. Vi har måtte udskyde vores 

aftale med Anni Mathisen pga. COVID-19-situationen. 

  

Vi er ikke i tvivl om, at regeringen vil fremkomme med mange nye lovforslag, og 

FBU vil i den anledning forsøge at få mest mulig indflydelse på lovforslagene, 

og varetage såvel forældrenes, men også børnenes interesser på området. Astrid 

Krag har efter vores møde med hende skrevet til FBU Forældrelandsforeningen, 

og har opfordret foreningen til at komme med forslag til ministeriet angående 

Barnets Lov. 

Du kan i overordnede træk læse mere om nogle af ændringerne i serviceloven, 

som trådte i kraft den 1. marts 2020, samt om de foreløbige oplysninger, som 

   Lovændringer på anbringelsesområdet 
 

  



 

Regeringen har offentliggjort omkring Barnets Lov. Du kan også læse om nogle 

midlertidige ændringer på anbringelsesområdet, som trådte i kraft den 18. 

marts 2020 pga. Corona/COVID-19 situationen.   

 

 

Midlertidige lovændringer pga. Corona/COVID-19 

 

Den 18. marts 2020 trådte der en række midlertidige fravigelser af det 

offentliges forpligtelser og privates rettigheder i kraft pga. Corona-situationen. 

Ændringerne vedrører bl.a. samvær i anbringelsessager og formen for 

behandling af sager om støtte efter serviceloven, herunder også hvordan der 

træffes afgørelse i planlagte børn og unge-udvalgssager. 

Samvær mellem anbragte børn og deres forældre skal så vidt muligt fastholdes, 

og hvis dette ikke er muligt, skal samvær forsøges afholdt på en anden måde. 

Samvær kan dog suspenderes eller udskydes efter individuel vurdering. 

Både sagsbehandlingen og samvær kan derfor være påvirket pga. risiko for 

smittefare og karantæne-anbefalinger. Hvis du har brug for at tale med en 

rådgiver om din aktuelle situation pga. Corona, er du velkommen til at ringe til 

FBU Linien eller skrive til FBU Brevkassen.   



 

Læs mere her. 

 

 

Lovændring om ro og stabilitet for børn og unge og styrkelse af 

forældres retssikkerhed i anbringelsessager 

  

Ro og stabilitet for udsatte børn og unge og styrkelse af forældres retssikkerhed 

i anbringelsessager er i fokus i en række lovændringer, som trådte i kraft den 1. 

marts i år. Et lovarbejde, som også FBU har bidraget til. Foreningen havde 

modtaget lovforslaget til høring og havde også afgivet et høringssvar til Social- 

og indenrigsministeriet, men desværre blev ændringsforslagene ikke 

indarbejdet i lovens ordlyd. 

  

Med det formål, at sikre ro og stabilitet er det blevet indført i Lov om Social 

Service, at der skal tages hensyn til barnets skolegang ved valg af 

anbringelsessted, herunder skal der tages hensyn til at undgå skoleskift. Det er 

desuden indført i loven, at kommunen fremover kan afvise at behandle en 

anmodning fra forældremyndighedsindehaveren om hjemgivelse af et barn eller 

en ung, der er anbragt uden samtykke, hvis der ikke er sket væsentlige 

ændringer af forholdene hos forældre, barn, ung eller anbringelsessted. Et 

andet tiltag er, at børn og unge ikke længere kan sættes i egenbetaling for 

https://sim.dk/media/37874/orienteringsskrivelse-om-haandtering-af-covid-19-paa-socialomraadet.pdf


 

døgnophold. 

 

Til styrkelse af forældrenes retssikkerhed og kvaliteten i vurderingen af 

anbringelsesgrundlaget er det blevet indført i loven, at en psykologisk 

forældrekompetenceundersøgelse skal foretages af en autoriseret psykolog. Det 

er desuden blevet indført, at en indstilling til anbringelse uden for hjemmet skal 

omfatte en vurdering af forældremyndighedsindehaverens kompetencer til at 

varetage omsorgen for barnet eller den unge, herunder med hjælp og 

støtteforanstaltninger. Ændringerne gælder for indstillinger og undersøgelser 

lavet efter 1. marts 2020. 

 

Folketinget behandlede ændringsforslagene til serviceloven i henholdsvis 

lovforslag L68A og L68B. L68A blev vedtaget med stemmer fra A, B, C samt V, 

mens D, F, I, O, Ø samt Å stemte imod forslaget. L68B stemte alle partier for. 

 

Læs mere om L68A her.      

                              

Læs mere om L68B her.   
 

 

https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/l68A/index.htm
https://www.ft.dk/samling/20191/lovforslag/L68B/index.htm


 

Barnets lov 

 

Statsministerens nytårstale hvor spørgsmålet om flere anbringelser, 

tvangsanbringelser og tvangsadoptioner blev bragt i spil, - har givet uro og 

usikkerhed hos mange forældre. Familier, som modtager støtteforanstaltninger, 

kommende forældre, hvor spørgsmålet om støtteforanstaltninger er bragt i spil 

eller sågar hvor spørgsmålet om tvangsadoption er bragt i spil. 

 

Den 13. januar 2020 præsenterede statsministeren og socialministeren de 

første konkrete forslag i et kommende udspil på anbringelsesområdet, som 

regeringen vil præsentere senere på året. 

   

Der er 3 spor i Regeringens udspil om Barnets Lov  

• Flere børn skal anbringes tidligere, det skal være lettere at adoptere og 

kvaliteten i anbringelserne skal være bedre 

• Der skal lægges vægt på barnets stemme, fx i forhold til samvær, og flere 

børn skal føle sig inddraget 

• Der skal være fokus på unges boligforhold, uddannelse, netværk og 

støttebehov i overgangen til voksenlivet 

 

Læs mere her.   
 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jan/regeringens-arbejde-for-udsatte-boern/


  

  

 

FBU-Linien & FBU Brevkassen 



 

Et tilbud der ikke er aflyst pga. 

Corona-epidemien er FBU-

Linien og FBU Brevkassen.  

 

På FBU-Linien kan du ringe 

anonymt og få rådgivning - eller 

måske bare en snak.  

 

Du kan også sende en mail til 

FBU Brevkassen på 

brevkassen@fbu.dk. 

 

Rådgiverne, du kommer til at 

tale med, er uddannede 

socialrådgivere med specialviden 

om børne- og familieområdet.  

 

Måske kan du genkende 

følgende?   

 

   

 

• Det kan være svært dag 

efter dag at bære smerten i 

sig, når barnet anbringes 

uden for hjemmet 

• Det kan være svært at bære 

angsten for at miste 

• Det kan være svært at være 

forælder og føle sig ene i 

verden 

• At være fyldt op med 

tanker om samarbejde 

med systemet, kommunen, 

døgninstitutionen, 

plejefamilien 

• Hvad har jeg ret til som 

forælder? 

• Hvad kan jeg som forælder 

gøre? 

   

 

  



Besøg vores hjemmeside  

 

 

© FBU ForældreLANDSforeningen 2020 

 

Charlottenlund Stationsplads 2 

2920 Charlottenlund 

Danmark 

Mail: info@fbu.dk 

Tlf.: 70 27 00 27  

 

Venligst skriv til info@fbu.dk, hvis du ikke ønsker at modtage dette nyhedsbrev, eller hvis du ønsker at 

have nyhedsbrevet sendt til en anden mailadresse. Henvendelser rettes direkte til FBU 

ForældreLANDSforeningen.  

    

 

http://www.fbu.dk/

