
  

 

 

FBU ForældreLANDSforeningen 
   

Nyhedsbrev 3, 2020 

 

Efteråret er i FBU en tid, hvor der ses på det af året, der foreløbig er gået, og 

der lægges planer for det kommende år. Vi har i årets løb haft mange 

arrangementer i kalenderen for forældre og frivillige, men har i 

planlægningen af arrangementer hele tiden måtte huske at tage forbehold 

for, hvordan situationen med epidemien udvikler sig. Det kommer vi til 

noget tid endnu, og vi må desværre udsætte en række af efterårets 

arrangementer efter de seneste ændringer i forsamlingsforbuddet. I 

nyhedsbrevet kan du læse nærmere om, hvilke arrangementer der er 

påvirket. 

 

Hjulene er ikke gået helt i stå i FBU, selvom flere arrangementer har måtte 

aflyses. Der er nok at tage fat på i FBU’s arbejde for at støtte forældre – både 

forælder til forælder og på samfundsplan i FBU’s politiske arbejde. 

 

Vi annoncerer efter forældre, som har lyst til at bidrage med fortællinger og 



 

indblik i deres liv med en social børnesag – måske et liv som forælder med 

et barn anbragt uden for hjemmet. Vi ved, at rigtig mange forældre 

efterspørger at kunne læse og høre om andre forældres erfaringer og tanker. 

 

Du kan også læse om FBU’s netværksgruppetilbud for forældre til anbragte 

børn. Er du forælder med et barn anbragt uden for hjemmet, kan det måske 

være noget for dig? 

 

Endelig kan du læse lidt om, at FBU ForældreLANDSforeningen er kommet 

på Facebook. Du er velkommen til at følge med! 

 

God læselyst med dette sidste nyhedsbrev for i år. Ved udgangen af året vil 

alle medlemmer modtage medlemsbladet FBU-Nyt i tryk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FBU's arrangementer for forældre og frivillige 
 

 

Weekendtasken var allerede hevet ud af skabet og mange forældre var så 

småt gået i gang med at pakke til forældrekurset, som skulle have været 

afholdt i weekenden den 26-27. september i år. Alle pladser var fordelt, 

nogle var på venteliste, og også mange frivillige og gæsteoplægsholdere 

glædede sig til at være vært og oplægsholder i de mange temagrupper, som 

var planlagt. Nye påbud og anbefalinger fra regeringen og 

sundhedsmyndighederne lige før kurset gjorde desværre, at rigtig mange 

måtte lægge weekendtasken tilbage i skabet. Hvor var det bare ærgerligt! 

 

Forældrekurset har ikke været det eneste arrangement i 2020, som har 

måtte aflyses pga. corona. Det er med ærgrelse, at følgende planlagte 

arrangementer atter må udsættes pga. se seneste ændringer i 

forsamlingsforbuddet: Generalforsamling i FBU Region Sjælland, Kursus 

for FBU’s frivillige støttepersoner, Tur til Den gamle by i Århus med FBU 

Region Midtjylland, Temadag i Århus for FBU Region Midtjylland og FBU 

Region Nordjylland. 

 

Følgende kommende arrangementer forventes fortsat 

afholdt: Medlemsmøde i FBU Region Hovedstaden og opfølgning på 

strategiseminar for FBU's lokalbestyrelser. Arrangementerne holdes 

naturligvis forsvarligt og efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

Tilmelding direkte til landssekretariatet er dog nødvendigt, så vi er sikre på, 

at vi kan overholde myndighedernes anbefalinger.   

https://fbu.dk/arrangement/foraeldrekursus-2020/
https://fbu.dk/arrangement/generalforsamling-i-fbu-region-sjaelland/
https://fbu.dk/arrangement/kursus-for-frivillige-stoettepersoner/
https://fbu.dk/arrangement/kursus-for-frivillige-stoettepersoner/
https://fbu.dk/arrangement/familietur-til-den-gamle-by-i-aarhus-med-fbu-region-midtjylland/
https://fbu.dk/arrangement/familietur-til-den-gamle-by-i-aarhus-med-fbu-region-midtjylland/
https://fbu.dk/arrangement/temadag-for-fbu-region-midtjylland/
https://fbu.dk/arrangement/temadag-for-fbu-region-midtjylland/
https://fbu.dk/arrangement/temadag-for-fbu-region-midtjylland/
https://fbu.dk/arrangement/medlemsmoede-i-fbu-region-hovedstaden/
https://fbu.dk/arrangement/seminar-for-fbus-lokalbestyrelsesmedlemmer/
https://fbu.dk/arrangement/seminar-for-fbus-lokalbestyrelsesmedlemmer/


 

  

 

 

FBU oplever, at der er et behov i lokalforeningerne og hos rigtig mange 

forældre, i forhold til at der er arrangementer at se frem til. Vi oplever også, 

at der fortsat er behov for frivillig støtte til forældre lokalt rundt i 

landet. FBU holder derfor gang i hjulene i det omfang det lader sig gøre, 

men vi må samtidig vænne os til risikoen for yderligere udsættelser og 

aflysninger pga. epidemien, som ingen jo desværre kan sætte en slutdato 

for. 

 

Følg med på FBU’s hjemmeside og kontakt lokalformanden for information 

om lokale aktiviteter. Der kan være lokale arrangementer og støtte, som ikke 

annonceres på FBU’s hjemmeside.  

 

 

 
 
 
 

 



 

Forældre mødes via hinandens fortællinger 
Vil du dele din historie med andre forældre? 

 

 

FBU er i disse coronatider blevet særligt opmærksom på, hvilken positiv 

betydning det har, når det er muligt at møde andre forældre, som er i 

samme eller en lignende situation som en selv. Flere forældre kontakter 

FBU med historier om, at de savner fællesskab og kontakt med andre, fordi 

både nogle af FBU’s, men også andre sammenkomster er blevet aflyst. 

   

 

  

 

FBU vil derfor gerne bidrage til, at forældre kan møde hinanden på en 

anden måde, ud over de sociale arrangementer, som løbende afholdes. Har 

du lyst til at dele lidt på skrift: fx et digt, en historie, et brev, et 

dagbogsnotat? Eller en tegning eller et foto/en video som siger noget om din 

historie? Vil du f.eks. gerne lade en af FBU’s socialrådgivere, frivillige eller 

andre interviewe dig om din historie?   

 

FBU har nogle forskellige muligheder for at dele forældres historier – 



 

forælder til forælder. Det kan f.eks. være i medlemsbladet FBU-Nyt og på 

FBU’s hjemmeside. Måske vil du gerne være anonym? Det kan godt lade sig 

gøre, at FBU ikke oplyser din navn i forbindelse med, at dine fortællinger 

deles med andre. 

 

Tænker du, at det måske er noget for dig, så kan du ringe til 

landssekretariatet på tlf. 70 27 00 27 eller skrive til info@fbu.dk. Så får vi en 

snak om, hvordan du kan hjælpe. Det skal være en god oplevelse for dig, og 

samtidig noget, som kan glæde og være meningsfuldt for andre forældre. 
 

 

 
 

  

mailto:info@fbu.dk


  

 

 

Vil du være med i en netværksgruppe for forældre til 

anbragte børn? 
 

I Forældre i Fokus er vi godt i gang med første netværksgruppe for 8 

forældre i Næstved. Samtidig er vi i gang med at finde deltagere til de næste 

to grupper, som starter i januar 2021. De finder sted i henholdsvis Næstved 

og Nykøbing Falster. Der er stadig nogle pladser ledige både i Næstved og 

Nykøbing Falster. 

 

Så hvis du ønsker at møde andre, som forstår, hvad det vil sige at være 

forældre til et barn, der er anbragt uden for hjemmet og deltage i en gruppe, 

hvor du også får mulighed for at få ny viden om vigtige temaer, der kan 

gavne din families situation, så kunne det måske være noget for dig? 



 

Netværksgruppen er også et sted, hvor du kan søge støtte og vejledning i 

forhold til forældrerollen og/eller andre udfordringer, du oplever i 

forbindelse med dit barns anbringelse. 

 

Hvis det har fanget din interesse, og du er nysgerrig på at høre mere, er du 

mere end velkommen til at kontakte os på foraeldreifokus@fbu.dk og du 

kan også finde mere information på FBUs hjemmeside under 

netværksgrupper.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:foraeldreifokus@fbu.dk
https://fbu.dk/netvaerksgrupper/


  

 

 

FBU er kommet på Facebook 
 

Du kan nu følge med i FBU ForældreLANDSforeningens aktiviteter via 

Facebook. Siden er stadig i en opstartsfase, og det vil være nyt for FBU i et 

stykke tid endnu, også at anvende SoMe-platforme i kontakten med 

medlemmer og interesserede. 

 

FBU vil gerne benytte facebooksiden til at oplyse medlemmer og andre 

interesserede om nogle af de arrangementer og indsatser, som FBU også 

tager del i, og hvor FBU varetager forældrenes perspektiv. 

 

FBU samarbejder bredt med interesseorganisationer, politikere og 

forskellige samfundsinstitutioner f.eks. Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og 

forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Her gør FBU en vigtig indsats for 

at bidrage med viden og opmærksomhed på, at forældrenes perspektiv er 

vigtigt, når en familie har brug for støtte.  Det vil FBU gerne synliggøre mere 

overfor medlemmer og andre interesserede, bl.a. på foreningens 

facebookside. 

 

Facebooksiden er en oplysningskanal, og du kan dele oplysningerne med fx 



 

venner og kolleger. Det er ikke et debatforum i forhold til de aktiviteter, som 

FBU deltager i. FBU vil dog gerne høre om forældres syn på FBU’s arbejde, 

og vil derfor opfordre til, at der ringes til FBU-LINIEN på tlf. 70 27 00 27 

eller skrives til brevkassen på brevkassen@fbu.dk, hvor det samtidig er 

muligt at komme i kontakt med en socialrådgiver fra FBU. Du kan også 

skrive til landssekretariatet på info@fbu.dk. 

 

Se vores Facebook side  

 

 

 

 
 

 

Kontingentopkrævning for 2021 
 

 

Nuværende medlemmer vil ved udgangen af 2020 modtage medlemsbladet 

FBU-Nyt og en faktura for medlemskontingent for 2021 i deres postkasse. 

 

FBU behandler nye indmeldelser løbende. Tidligere eller nye interesserede, 

som gerne vil meldes ind inden udgangen af 2020 kan indmelde sig via 

indmeldelsesformularen på FBU’s hjemmeside. Betaling for medlemskab i 

løbet af efteråret 2020 gælder for medlemskab for resten af 2020 og for 

2021. 

 

Vil du melde dig ind i FBU ForældreLANDSforeningen? Du kan læse mere 

om medlemskab og indmeldelse her.  

   

mailto:brevkassen@fbu.dk
mailto:info@fbu.dk
https://www.facebook.com/FBU-For%C3%A6ldrelandsforeningen-109813380824455
https://fbu.dk/medlemskab/


 

  

 

 
 

  

Gå til FBU's hjemmeside  
 

 

 

 
 

 

Del på Facebook  
 

 

 

Del på LinkedIn  
 

 

 

Tweet  
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https://fbu.dk/
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FhgNmv9
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