
VELUX FONDEN har bevilliget penge til projekt i FBU: Forældre i 

Fokus 
 

I FBU er vi glade for, midt i denne særlige og svære tid, at dele nyheden om et nyt og spændende 

projekt i vores regi. 

 

Med en flot bevilling på næsten 5 mio. fra VELUX FONDEN er det blevet muligt for FBU 

ForældreLANDSforeningen at sætte et projekt i søen, der har til formål at anerkende og 

imødekomme forældre til anbragte børn/unge i deres tanker, følelser og oplevelser i forbindelse 

med den indgribende foranstaltning, som anbringelse er. Projektet ledes og faciliteres af 

socialpædagog og cand.soc. Line Høvring og socialpædagog og cand.soc. Mira Milling, der også 

står bag udviklingen af projektet. Den overordnede eksterne evaluering af projektet varetages af 

analysevirksomheden SocialRespons. 

 

Målsætningen for projektet er at udvikle og afprøve metoder, der skaber de bedst mulige betingelser 

for positive, bæredygtige forandringer hos forældre til anbragte børn via deltagelse i 

netværksgrupper med muligheder for fagprofessionel sparring og rådgivning i lokale grupper.  

   

Netværksgrupperne vil afprøve og underbygge en metodisk tilgang, hvor forældrene bliver 

inddraget, mødt og respekteret som en vigtig del af deres børns liv. Hvor der er plads til at udfolde 

de oplevelser, tanker og følelser, der er forbundet med at være forældre til et barn, der er anbragt. 

Samtidig vil der faciliteres et netværk af ligesindede i forældrenes liv og i den forbindelse skabes en 

kultur blandt forældrene, hvor samarbejdet og den konstruktive tilgang med barnet i centrum er 

dominerende.  

 

Forældre i Fokus (FiF) er målrettet forældre til anbragte børn (anbragt efter §52 og §58), der har et 

belastet eller udfordrende samarbejde med kommune og/eller anbringelsessted i et sådant omfang, 

at det påvirker familiens generelle trivsel. Projektet udføres i samarbejde i FBUs lokalforening 

Sjælland, hvorfor netværksgrupperne forventes at finde sted i Næstved, Vordingborg eller Roskilde. 

Den første gruppe forventes at starte primo september 2020. 

 

Vil du vide mere om projektet kan du finde link til løbende opdateringer på FBU.dk eller kontakte 

os på foraeldreifokus@fbu.dk 
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