
 

 

Har du en god forældrehandleplan? 

 

Fyraftensarrangement med spisning for forældre i hovedstadsområdet, 

som har et barn anbragt uden for hjemmet. 

 

Dato:  Onsdag den 3. marts 2021 kl. 17.00 - 19.00 

Sted:  Arrangementet afholdes et sted i hovedstadsområdet nær   

offentlig transport, og ud fra hensyn til deltagernes ønsker 

Program: 17.00-17.30 Velkomst og præsentation                  

17.30-18.00 Spisning og online advokatoplæg     

18.00-19.00 Forældre deler erfaringer – En socialrådgiver 

deltager online.                   

 

FBU Region Hovedstaden afholder et arrangement for en lille gruppe forældre, som 

har til fælles, at de har et eller flere børn anbragt uden for hjemmet. Arrangementet 

holdes således, at der tages hensyn til sundhedsmyndighedernes anbefalinger i 

forhold til at forhindre COVID-19-smitte. Der er derfor et begrænset antal pladser. 

Ved arrangementet sættes der fokus på dine rettigheder og muligheder for at få 

støtte under anbringelsen. Susanne Munck er vært for arrangementet. Susanne er 

medlemsrepræsentant for FBU Region Hovedstaden og erfaren § 54 støtteperson.  

Advokat og formand for FBU ForældreLANDSforeningen Anders Brøndtved og en 

socialrådgiver indenfor Børne- og familieområdet deltager online. De vil fortælle om 



forældres rettigheder og muligheder, og kommunernes sagsbehandling af indsatser 

til forældre. De svarer også på spørgsmål fra forældrene. 

Da der kun samles 4 forældre, er der mulighed for inddragelse af din personlige 

erfaring med udarbejdelsen af en forældrehandleplan, og dine erfaringer med tilbud 

om støtte under anbringelsen til dig som forælder. Du kan tage din 

forældrehandleplan med, hvis du ønsker det. 

Det er gratis at deltage, og du behøver ikke at være medlem af FBU for at deltage. 

FBU sørger for forplejningen.  

 

Venlig hilsen 

 

FBU Region Hovedstaden  

 

 

 

Tilmelding: 

Hvis du er interesseret i at deltage i arrangementet, skal du henvende dig til FBU 

ForældreLANDSforeningen på mailen info@fbu.dk eller på tlf. 70 27 00 27. Du er 

velkommen til at lægge en besked på telefonsvaren, så ringer vi dig op.  

Vær opmærksom på, at der er et meget begrænset antal pladser. 
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