
FBU ForældreLANDSforeningen har været i dialog med kursusstedet med henblik på at sikre, at 
arrangementet kan afholdes iht. sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Kursusstedet og FBU sørger for, at 

der vil være håndsprit og mundbind tilgængeligt til dem, som ønsker at bruge disse midler. 

 

 

Invitation til temadag i FBU Region Syddanmark 

 

FBU ForældreLANDSforeningen inviterer forældre, som har kontakt med kommunen om deres barn ift. 

forebyggende støtteforanstaltninger eller ift. anbringelse af barnet uden for hjemmet til en temadag, hvor 

forældre kan mødes med og snakke med andre forældre, frivillige og medarbejdere fra FBU.  

På temadagen sættes der i år fokus på den aktuelle Barnets Lov, som fra vi trådte ind i 2020 har optaget 

mange forældre, og som fortsat debatteres. Derudover har du mulighed for at deltage i en af to 

temagrupper: enten om samarbejdet mellem forældre og plejeforældre eller om forældres retssikkerhed i 

anbringelsessager.  

Temadagen holdes lørdag d. 29. august 2020 kl. 10.00 - 16.00 

Sted: Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart  

Tilmelding: Tilmelding er nødvendig og kan ske via tilmeldingsblanketten, som findes på www.fbu.dk under 

kommende arrangementer.  Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at ringe til FBU 

på tlf. 70 27 00 27 eller skrive til info@fbu.dk. Vi kan også hjælpe dig med tilmelding via telefon eller mail. I 

forbindelse med tilmeldingen har vi brug for at vide, hvilken af de to temagrupper, som du ønsker at 

deltage i.  

Arrangementet er gratis for forældre. Det er ikke et krav at være medlem af FBU for at deltage i 

temadagen, og forældre har mulighed for at invitere deres støtteperson eller en medarbejder med fra 

anbringelsesstedet. 

Tilmeldingen skal være os i hænde senest onsdag d. 19. august 2020. 

Vi glæder os til at se nye og ”gamle” deltagere, der har lyst til at mødes med andre forældre, frivillige fra 

FBU og fagpersoner til en spændende og god dag sammen. 

 

Mange hilsner  

Tine Plougheld           Vivi Nielsen                                                                       

Lokalformand i FBU Region Syddanmark                Landssekretær  

         

http://www.fbu.dk/


FBU ForældreLANDSforeningen har været i dialog med kursusstedet med henblik på at sikre, at 
arrangementet kan afholdes iht. sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Kursusstedet og FBU sørger for, at 

der vil være håndsprit og mundbind tilgængeligt til dem, som ønsker at bruge disse midler. 

Program for temadagen i FBU Region Syddanmark, den 29. august 2020 i Middelfart 

 
10.00 – 10.30 Ankomst og morgenmad. 
 
10.30 – 11.15 Velkomst og præsentation v. landssekretær Vivi Nielsen.  

 
11.15 – 11.30 Oplæg om tilbuddene i FBU Region Syddanmark v. lokalformand Tine 

Plougheld. 
 
  Pause 
 
11.45 – 13.00 Barnets Lov   
 

I Statsministerens nytårstale blev der rettet et særligt fokus på anbragte 
børn og tvangsadoptioner. Siden har der været gang i debatten om 
støtte til familier.  
 
Louise Brydov og Vivi Nielsen fra landssekretariatet fortæller om sidste 
nyt i forhold til Regeringens varslede ændringer på 
anbringelsesområdet. Hvordan bliver ny lovgivning til? Hvad gør FBU 
ForældreLANDSforeningen for at repræsentere forældrenes perspektiv i 
forbindelse med Barnets Lov? Og hvordan forholder andre 
brugerforeninger sig til Barnets Lov?  
  

13.00 – 13.45 Frokost. 
 
13.45 – 14.00 Samling og fordeling i temagrupper. 
 
14.00 – 15.30 Temagrupper 
 

Gruppe 1) Erfaringer i samarbejdet mellem forældre og 
plejeforældre v. Jytte Jakobsen, tidligere plejemor og forfatter til 
bogen Byg Bro.   
Hvordan fungerer samarbejdet godt for dig? Hvornår er det svært? 
Hvad sætter din barns plejeforældre pris på i samarbejdet? Og hvorfor 
er samarbejde vigtigt for dit barn?  
 
Gruppe 2) Forældres retssikkerhed i anbringelsessager.  
Spørg advokat og formand for FBU ForældreLANDSforeningen Anders 
Brøndtved til råds om de emner, som optager dig ift. din 
anbringelsessag. Måske har du brug for at kende dine rettigheder i 
forhold til indflydelse på dit anbragte barns hverdag, eller du kan være i 
tvivl om noget andet? Få inspiration fra andre forældre og del dine egne 
erfaringer ift. at have et barn anbragt uden for hjemmet.  

 
Der holdes pause med kaffe og kage undervejs.  

  
15.30 – 16.00 Fælles afslutning på dagen med evaluering.    
 
 
 


