OM FORÆLDRE I
FOKUS
Forældre i fokus er for dig, som er
forælder til et eller flere børn/unge, der

Netværksgrupper

er anbragt.

for forældre

Kan du genkende følelsen af frustration
over ikke at blive hørt?

til anbragte

Eller følelsen af

at stå alene med dine tanker i

børn

forbindelse med dit barns anbringelse?

NETVÆRKSGRUPPER
Forældre i Fokus er en række
netværksmøder med andre forældre til

KONTAKT

anbragte børn i dit område. Det er til dig,
der kunne ønske at møde andre, som
forstår hvad det vil sige at være forældre

foraeldreifokus@fbu.dk

til et barn, der er anbragt uden for
hjemmet.

Projektleder Line Høvring
Tlf: 4412 9426

I netværksgruppen får du mulighed for at
møde andre forældre, der ved hvad det vil
sige at være mor eller far til et barn , der

Projektleder Mira Milling
Tlf: 4412 9425

er anbragt. Du får mulighed for at dele
din historie og for at blive inspireret af
andre forældre og deres måde at tackle
deres situation på. Samtidig får du også

FBU ForældreLANDSforeningen
Charlottenlund stationsplads 2
2920 Charlottenlund

selv mulighed for at inspirere og gøre en
forskel for andre.

www.fbu.dk
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