
  

 

 

FBU ForældreLANDSforeningen 
   

Nyhedsbrev 2, 2020 

 

 

En varm sommerhilsen fra FBU ForældreLANDSforeningen her ved 

sommerens start. 

  

Det har været et noget anderledes forår for os alle. Mange familier har været 

udfordret i forbindelse med Covid-19 krisen. Mange har måttet lide afsavn, 

hvor det f.eks. ikke har været muligt at opretholde den normale kontakt og 

de normale samvær. Det er dejligt, at vi nu nærmer os normaltilstande. 

 

I nyhedsbrevet vil du kunne læse om de sidste lovgivningsmæssige 

ændringer som følge af Covid-19, - lidt nyt om arrangementer og aktiviteter 

i FBU for det næste halvår, - f.eks. om forældrekurset og ikke mindst om et 

nyt spændende tilbud i FBU, Forældre i Fokus, som tilbyder forældre på 

Sjælland at kunne deltage i netværksgrupper. Du kan også læse om, hvordan 

FBU er ved at gennemgå et digitalt løft, - og om FBU’s politiske arbejde ift. 



 

regeringens udspil om en reform af anbringelsesområdet. 

 

Vi ønsker jer alle en dejlig varm sommer – og glæder os til et halvår hvor vi 

mødes med hinanden til arrangementer og aktiviteter i FBU. 

  

God læselyst.  

 

 

 

 

Der er nok at tage fat på i FBU's politiske arbejde  
 

Regeringens udspil i begyndelsen af året om en reform på 

anbringelsesområdet er fortsat i proces. FBU har stor interesse i at 

kunne bidrage til, at regeringens tanker bliver så kvalificerede som muligt. 

 

Blandt andet derfor har FBU i maj måned sammen med tre andre 

organisationer -Mødrehjælpen, De Anbragtes Vilkår og RIFT -afholdt et 

dialogmøde med formålet at formidle vigtigheden af et godt samarbejde 

med forældre til anbragte børn og unge. 

 

Antallet af deltagere blev begrænset af Covid-19 situationen, - men det 

lykkedes at få et bredt panel af deltagere. På mødet deltog Socialborgmester 

i København Mia Nygaard, Socialordfører fra Socialdemokratiet Camilla 



 

Fabricius, Socialordfører fra SF Trine Torp, Socialordfører fra Konservative 

Brigitte Jerkel, Jessie Olesen fra KL, Ninna Thomsen fra Mødrehjælpen, 

David Adrian Pedersen fra De Anbragtes Vilkår, Anders Brøndtved fra FBU 

og Susanne Munck fra Rift. Derudover deltog to forældre, som pga covid-19 

ikke var fysisk til stede, men deltog via en digital platform samt en ung 

tidligere anbragt. De bidrog med deres personlige historier og erfaringer - 

og var med til at dialogen kom til at handle om ”rigtige” mennesker. Tak for 

det!  

 

  

 

Overskrifterne for drøftelsen på dialogmødet var:  

• Styrket samarbejde og støtte før anbringelsen 

• Veje til bedre samarbejde med familien under anbringelsen 

• Den gode hjemgivelse 



 

Vi planlægger et nyt dialogmøde – forhåbentlig i lidt større format – efter 

sommerferien, hvor vi bringer diskussionerne videre og sætter dem i 

perspektiv med Barnets Lov, som vi formodentlig ved mere om til den tid. 

 

 

Læs mere om dialogmødet  

 

 

I juni blev FBU sammen med andre interessenter inviteret til møde med 

Astrid Krag. Formålet med mødet var at dele synspunkter om udtagelse af 

profit fra sociale tilbud og socialtilsynet generelt. FBU gjorde bl.a. 

opmærksom på, at de midler der er, bør anvendes til at sikre god kvalitet i 

tilbuddene, særligt på specialområdet, og at socialt iværksætteri er vigtigt, 

idet mange gode tilbud til udsatte familier opstår deraf. Vi opfordrede også 

til, at tilsynet har fokus på barnets relationer og liv udenfor 

opholdsstederne.  

 

 

 

 

 

Ændringer i corona-bekendtgørelser og 

retningslinier på socialområdet 
- alle sager skal igen behandles som normalt 

 

https://fbu.dk/dialogmoede-om-samarbejde-med-foraeldre-til-anbragte-boern-og-unge/


 

Socialområdet er nu i færd med at vende tilbage til normalen, og 

bekendtgørelsen om mulighed for midlertidig fravigelse af forpligtelser for 

det offentlige og af privates rettigheder, som trådte i kraft i marts 2020, blev 

ophævet den 10. juni 2020. Det betyder, at alle sager igen skal behandles 

som normalt. Sagsbehandling i forhold til ydelser og f.eks. samvær mellem 

anbragte børn og forældre skal igen foregå normalt som før nedlukningen. 

Tilsynsmyndigheder og Børne- og Unge-udvalg skal også genoptage arbejdet 

på normal vis.  

 

 

Læs mere om ophævelsen af corona-bekendtgørelsen  

 

 

Børn og unge på opholdssteder kan nu igen få besøg som normalt. Under 

epidemien har der været et generelt besøgsforbud på opholdssteder. 

Forbuddet blev ophævet den 24. juni 2020, men det er fortsat muligt at lave 

forbud lokalt for at inddæmme smitte. I stedet for et generelt forbud får den 

lokale ledelse på opholdsstederne nogle muligheder for at indføre 

besøgsrestriktioner for at inddæmme smitte eller ud fra hensyn til 

enkeltpersoner.    

 

 

Læs mere om ophævelsen af besøgsforbuddet  

 

 

Du kan også læse om genoptagelse af aktiviteter på anbringelsesområdet i 

Socialstyrelsen Retningslinjer for genoptagelse af aktiviteter på 

socialområdet fra den 23. juni 2020.  

 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jun/socialomraadet-vender-tilbage-til-normalen/
https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jun/nu-er-hverdagen-tilbage-paa-sociale-tilbud/


 

Læs mere om genoptagelse af aktiviteter 

   

 

 

Hvad har epidemien betydet for dig og dit barn? 

 

 

Alle familier er berørt af Corona-epidemien, og har måtte finde nye måder 

at være sammen på. I FBU ForældreLANDSforeningen har vi fået flere 

henvendelser fra forældre, som fortæller om, at samværene med deres børn 

har været aflyst eller er foregået under nye rammer. 

 

På FBU-LINIEN kan du tale med en socialrådgiver, som bl.a. kan tale med 

dig om, hvordan samværene måske har ændret sig. Det kan også være, at 

der er noget andet, som du har brug for at tale om?  

 

  

 

 

  

https://sim.dk/media/38105/retningslinjer-for-genoptagelse-af-aktiviteter-paa-socialomraadet-4udgave.pdf


  

 

 

FBU tilbyder netværksgrupper for forældre, som har 

et barn anbragt uden for hjemmet 
 

 

 

Kan du genkende følelsen af 

frustration over ikke at blive 

hørt? 

 

Eller følelsen af at stå alene med 

dine tanker i forbindelse med dit 

barns anbringelse? 

 

 

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. 

 

Forældre i Fokus er et gruppetilbud for forældre til anbragte børn, 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 FBU’s lokalforening Sjælland, og den første 



 

gruppe forventes at starte primo september 2020 i Vordingborg. 

 

Vil du vide mere om projektet og netværksgrupperne kan du få flere 

oplysninger på www.fbu.dk eller ved at kontakte projektlederne Mira 

Milling eller Line Høvring.  

 
 

 

Mira Milling 

Projektleder - Forældre i Fokus  

 

mira@fbu.dk 

44 12 94 25 

  

 

 
 

 

Line Høvring 

Projektleder - Forældre i Fokus  

 

line@fbu.dk 

44 12 94 25 

 

 

 

 

Læs mere om Forældre i Fokus  

 

 

 

http://www.fbu.dk/
mailto:mira@fbu.dk
mailto:line@fbu.dk
https://fbu.dk/netvaerksgrupper/


 

Kommende arrangementer  
 

 

Alle sociale arrangementer og temadage for forældre og FBU’s kursus for 

frivillige støttepersoner måtte som meget andet aflyses i perioden marts til 

juni i år. Flere generalforsamlinger i FBU’s lokalforeninger er blevet udsat. 

Der er meget at indhente, men de første arrangementer er ved at blive 

planlagt. 

 

Det er vigtigt for FBU ForældreLANDSforeningen, at aktiviteterne afholdes 

på en måde, hvor sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan følges. Vi er 

derfor i dialog med kursussteder og frivilligcentre omkring forholdene på 

stedet, så vi kan føle os trygge og godt tilpas, når vi samles. Vi beder f.eks. 

om, at vi skal kunne holde en vis afstand til hinanden, og om, at der tages 

hensyn i anretningen af mad og drikke, når vi er samlet. 

 

Følg med på FBU’s hjemmeside www.fbu.dk, hvor kommende 

arrangementer løbende slås op.  

 

 

Forældrekursus 2020 
 

 

 

Mange har spurgt om forældrekurset i 2020 bliver afholdt. Det gør det! 

Datoerne er d. 26-27 september 2020. 

 

Rammen for kursusdagene er Laugesens Have ved Videbæk. Det har været 

et stort ønske fra mange medlemmer, og heldigvis kunne det efterleves. 

 

http://www.fbu.dk/


 

Indholdet, oplægsholdere etc. er vi i fuld gang med at få på plads. Der er 

allerede flere rigtig spændende oplægsholdere, som har givet tilsagn om at 

deltage. F.eks. kommer Jytte Jakobsen, som er tidligere plejemor og 

forfatter til bogen Byg Bro. Hun vil fortælle om erfaringer med at 

samarbejde. Line og Mira kommer og fortæller om projekt Forældre i 

Fokus. Også Baglandet er vært for en temagruppe, og en døgninstitution 

kommer og fortæller om deres erfaringer ift. at sikre et godt samarbejde 

med forældre. SSP i Ringkøbing-Skjern fortæller om misbrug, kriminalitet 

og om når unge 'slår sig'. Og så vil der selvfølgelig også være de 

temagrupper, som ikke kan undværes et eneste år. F.eks. gruppen, hvor 

man kan tale om egne sager; gruppen, hvor man både snakker og er kreativ; 

og gruppen, hvor lovstof og sagsbehandling bliver endevendt osv. 

 

Vi håber at mange har lyst til at deltage i kursusdagene. Sæt X i kalenderen 

ud for d. 26-27. september og hold øje med mailboxen. Invitationer bliver 

sendt ud i august måned. 

 

  

 

 



 

 

FBU får et digitalt løft 
 

 

Vi er glade for at kunne præsentere FBU ForældreLANDSforeningens nye 

hjemmeside. Tag et kig! 

 

Du kan nu dele opslag på sociale medier og hjælpe til, at dine venner og 

bekendte får mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrevet. På den måde lærer 

endnu flere forældre FBU at kende. 

 

Hold dig opdateret på hjemmesiden og via nyhedsbrevet. Det er ikke alle 

lokale aktiviteter, som annonceres på hjemmesiden. Hold dig derfor 

samtidig i kontakt med din lokalforening, så du ikke går glip af sociale 

arrangementer og støtte nær dig. 

 

Forældre har længe ønsket, at FBU ForældreLANDSforeningen får en 

facebookprofil. Hovedbestyrelsen har besluttet, at forældre også skal kunne 

følge FBU på Facebook. På den måde får vi mulighed for at oplyse endnu 

flere forældre og andre om FBU, og endnu flere forældre vil få glæde af 

FBU’s tilbud. Du vil derfor inden længe også kunne følge med via Facebook.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Gå til FBU's hjemmeside  
 

 

 

 
 

 

Del på Facebook  
 

 

 

Del på LinkedIn  
 

 

 

Tweet  
 

 

   

 

 

Copyright © 2020 FBU ForældreLANDSforeningen 

 

FBU ForældreLANDSforeningen 

Charlottenlund Stationsplads 2 

2920 Charlottenlund 

Tlf. 70 27 00 27 

 

   

  

 

https://fbu.dk/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fg8UaZf
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fg8UaZf&mini=true&title=Nyhedsbrev+1%2C+2020
http://twitter.com/intent/tweet?text=Nyhedsbrev+1%2C+2020:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fg8UaZf
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fg8UaZf
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fg8UaZf&mini=true&title=Nyhedsbrev+1%2C+2020
http://twitter.com/intent/tweet?text=Nyhedsbrev+1%2C+2020:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fg8UaZf

