
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 Midtjylland 

 

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 børn i pubertets- og teenageårene eller om hvad der gør, at samvær er gode. I 

temagrupperne vil der være gæsteoplæg, men også mulighed for at spørge og fortælle selv.  

Temadagen holdes søndag d. 22. november 2020 kl. 10.00 - 16.00 

Sted: Frivilligcenter Aarhus, Søndre Allé 33, 8000 Århus C  

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 tre 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, som også kan deltage gratis. 

Tilmeldingen skal være os i hænde senest onsdag d. 11. november 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  

Kim Hjort Jensen   Vivi Nielsen                                                                       

Lokalformand i FBU Region Midtjylland                 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 Midtjylland, den 22. november 2020 i Århus 

 
10.00 – 10.30  Ankomst og morgenmad. 
 
10.30 – 11.20 Velkomst og præsentation v. landssekretær Vivi Nielsen.  

 
11.20 – 11.30 Oplæg om tilbuddene i FBU Region Midtjylland v. lokalformand Kim Hjort 

Jensen. 
 
  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 Temagruppe 1) Få et kig ind i din teenagers verden, v. Headspace i Århus  

Headspace er et rådgivningstilbud for store børn og unge. Vi får besøg fra 
Headspace, som vil fortælle om, hvordan børn og unge kan bruge Headspace. 
Vi får mulighed for at tale om, hvad børn i puberteten og teenageårene er 
optaget af. Bliv klogere på, hvorfor børnene reagerer som de gør, og hvad 
deres sprog og adfærd kan betyde, og hvordan du som forælder kan hjælpe dit 
barn ift. den del af børne- og ungdomslivet, som forældre ikke er en del af.  
 
Temagruppe 2) Det gode samvær, v. Gitte Jakobsen fra FABU  
Gitte Jakobsen, samværskonsulent i FABU fortæller om, hvad der er med til at 
gøre et samvær godt for hele familien. Vi skal tale om, hvad der er vigtigt for 
barnet, og hvordan man som forældre kan forberede sig på samvær, samt 
følge sit barns udvikling og opnå god kontakt under samværene, når der 
indimellem går længe imellem. Vi deler erfaringer med samvær med børn i alle 
aldre. 

Der holdes pause med kaffe og kage undervejs.  
  
15.30 – 16.00  Fælles afslutning på dagen med evaluering.    


