
Nyt fra FBU Region Sjælland 

Af Merete Keis Schrøder, lokalformand i FBU Region Sjælland, december 

2019 

2019 er året for den nye organisation i FBU med Hovedbestyrelse og 

Årsmøde. Året er præget af implementeringen af den nye ledelse og 

tilretningen og udarbejdelsen af det nye i vedtægterne. 

2019 startede med deltagelse i landsforeningens kursus for frivillige 

støttepersoner. De fleste af vores frivillige støttepersoner fra støttegruppen 

deltog, og alle var enige om, at det var et rigtigt godt og særdeles relevant 

kursus. 

Vi holdt vores generalforsamling i marts måned, og der blev valgt fuld 

bestyrelse. Vi har holdt bestyrelsesmøder ca. hver anden måned. I 

støttegruppen er der holdt kvartalsmøder, sådan som vi plejer. 

I hele året har der været mange henvendelser fra forældre i hele FBU 

Region Sjælland med ønske om rådgivning, støtte og bisidning. P.t. er vi 

en gruppe på 8 støttepersoner, og vi dækker opgaver i de kommuner, som 

vi hidtil har haft, men i 2019 er Sorø Kommune også kommet til. I 

øjeblikket arbejder vi også på at få mere fodfæste i Holbæk og Roskilde. 

Der er forældre, der efterlyser en mulighed for at få rådgivning og samvær 

der. Vi arbejder også på at få flere støttepersoner til vores opgaver. 

Vi prøver stadig at hjælpe med bisidderopgaver i FBU Region 

Hovedstaden. 

I slutningen af maj arrangerede vi igen i 2019 en mulighed for deltagelse i 

Lady Walk i Skælskør og en mindre gruppe deltog. Vi fik også mulighed 

for at deltage i det nye årsmøde, efter de ny regler i FBU’s vedtægter. 

Flere af medlemmerne fra FBU Region Sjælland deltog også i 2019 i det 

af FBU landsforeningen arrangerede forældrekursus på Brogården ved 

Middelfart. 



I 2019 blev Socialstyrelsen og PUF enige om, at vi igen skulle have støtte, 

hvilket gør økonomien lidt bedre. Vi fik også midler fra Slagelse, Ringsted 

og Næstved kommuner. 

Lokalforeningen var også i 2019 involveret i at bistå Ankestyrelsen i deres 

undersøgelse af tvangsanbringelser, hvor vi fandt forældre, der var villige 

til at lade sig interviewe. Undersøgelsen var bestilt af Socialministeriet på 

baggrund af en stigning i tvangsanbringelser. 

FBU havde i september 50 års jubilæum, og dette fejrede vi her lokalt den 

4. oktober med en reception, hvor 39 personer deltog. Den tidligere 

formand for FBU Alice Sørensen kom fra Jylland og holdt en spændende 

tale om de 50 år og hvad der var sket. 

Vi ser frem til nye og spændende opgaver i 2020. 

 


