Nyhedsbrev - Marts 2021
Foråret er godt i gang. Det spirer og gror omkring os og lyset får mere og mere plads.
Restriktionerne pga. Corona begynder at løsnes. Det bliver snart muligt at samles i
større grupper igen. Vi tror derfor også på, at forældrekurset kan gennemføres til
september, og at vi kan gennemføre andre arrangementer meget snart.
Lokalforeningerne i FBU glæder sig til at kunne holde generalforsamlinger og andre
arrangementer. De er fulde af ideer ude i lokalforeningerne. Husk at følg med i hvad
der rør sig lokalt, f.eks. på FBU's hjemmeside eller ved at tage kontakt til
lokalformanden.
Der kan så småt skrues op for det frivillige støttearbejde, bl.a. med et kursus for
frivillige, men også med støtte til forældre.
Indtil da er der heldigvis flere muligheder for at mødes med andre i FBU. Her i
nyhedsbrevet vil du f.eks. kunne læse om FBU's Digitale fællesskaber og om FBU's
netværksgrupper Forældre i Fokus. Læs om det og kontakt os gerne, hvis du vil høre
mere.
Måske det er noget du har lyst til at deltage i? Del også gerne nyhedsbrevet med
andre, som du tænker kan få glæde af FBU's tilbud.
Derudover gør nyhedsbrevet opmærksom på nye rapporter, at FBU mangler nye
frivillige støttepersoner og bisiddere, og at Ankestyrelsen søger interviewpersoner.
God læselyst.

Digitale fællesskaber i FBU
Netværksgrupper - Temagrupper - Webinarer
Har du lyst til at møde andre forældre online?
Nok er der skruet ned for blusset i forhold til at kunne samles fysisk, men det skal
ikke afholde os fra at samles digitalt. Digitale arbejdsmøder og online undervisning er
blevet en del af danskernes dagligdag på godt og ondt. I FBU har vi set et stort
potentiale i også at kunne tilbyde forældre digitale arrangementer, som et supplement
til de arrangementer vi allerede kender.
Det digitale vil aldrig kunne erstatte det fysiske, men det kan være et supplement. I
FBU ved vi, at rigtig mange forældre har stor glæde af at være samlet til sociale
aktiviteter, temadage og kurser. Vi ved at en smiley ikke kan erstatte et ordentligt
kram fra en anden forælder, som ved hvordan man har det.
De første digitale fællesskaber i FBU starter her i foråret 2021. Tilbuddene henvender
sig til forældre med en social børnesag, som har lyst til at deltage i en digital
netværksgruppe, en temagruppe og på webinarer, hvor det er muligt at mødes online
om emner, som deltagerne har til fælles.
Der er endnu få ledige pladser på kommende netværksgruppe, som starter den 20.
april og på kommende temagruppe, som starter den 5. maj. I temagruppen sættes

der særligt fokus på samarbejdet under anbringelsen og på gode samvær, men der
er også plads til at tale om meget andet. Der vil også blive tilbudt digitale
arrangementer efter sommerferien.
Du kan læse meget mere om de digitale fællesskaber i FBU på FBU’s hjemmeside,
hvor du også kan udfylde en interesseskabelon, som du kan indsende til FBU
ForældreLANDSforeningen via hjemmesiden. Når du har vist din interesse for
arrangementerne, vil du blive kontaktet af en socialrådgiver fra FBU. Sammen finder
du og socialrådgiveren ud af, om et af de digitale arrangementer er noget for dig.
Deltagelse er gratis, og du kan deltage hjemmefra, eller hvor du ellers kan sidde
uforstyrret. Hvis det er nyt for dig, at mødes online, så bare rolig. Det vil være nyt for
mange deltagere, og FBU hjælper dig godt i gang med det tekniske. Du skal have en
computer eller tablet med internetforbindelse, mikrofon og webkamera for at kunne
deltage i de digitale arrangementer.
Du er altid velkommen til at ringe til FBU på tlf. 70 27 00 27 eller skrive
til info@fbu.dk, hvis du vil høre mere om FBU’s arrangementer.
LÆS MERE

”Jeg ’logger på’ hjemme fra min egen stue.
Det er rart og nemt”

"Jeg er meget alene…særligt under corona.
Derfor er det rart at mødes med andre
forældre, som har det på samme måde"

Forældre i Fokus tilbyder netværksgrupper for forældre til anbragte børn.
Netværksgrupperne i Forældre i Fokus mødes fysisk.
I Forældre i Fokus er vi i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på planlægningen af de
to næste netværksgrupper for forældre til anbragte børn/unge, med opstart medio
april 2021 i hhv. Næstved og Nykøbing F. Vi glæder os til at starte de to nye grupper
op og til at deltagerne skal møde hinanden, og forhåbentligt både få ny viden og nye
kontakter til andre i samme situation.
Vi er allerede nu så småt i gang med rekruttering og planlægning af nye
netværksgrupper med opstart i august 2021, som kommer til at foregå i hhv.
København og Roskilde. Hvis du bor i omegnen heraf og er nysgerrig på at høre
mere, så tøv ikke med at kontakte os for nærmere information på:
foraeldreifokus@fbu.dk.
LÆS MERE

Nye rapporter og vejledninger
Karakteristik af udsatte forældre, VIVE
VIVE har netop udgivet rapporten Karakteristik af udsatte forældre.
Rapporten er en analyse som har til formål at analysere, hvad der karakteriserer
meget udsatte forældre og forældre til anbragte børn og unge, samt at afdække,
hvilken støtte de modtager.

Der har i medierne været en del debat om rapporten, da den belyser de store
kommunale forskelle og understreger, at man kan stille spørgsmålstegn ved om
forældre, får den hjælp og støtte, som de har behov for.
LÆS MERE

Børnene Først, Regeringen
Regeringens Børnene først udspil har skabt stor debat blandt interessenter på
børneområdet. FBU deltager også i debatten. Der er enighed blandt mange
interesseorganisationer om, at der er mange gode initiativer i udspillet, men at
udspillets fravær af betydningen af barnets forældre og rødder skriger til himlen.
I FBU ved vi, at rigtig mange forældre er optaget af, hvad der rør sig på
børneområdet, og særligt i forlængelse af Mette Frederiksens nytårstale. Regeringen
har i udspillet opstillet 43 initiativer, som skal sikre børn et trygt hjem og flere
rettigheder.
LÆS MERE

Retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af
tilknytningsundersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser,
Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har udgivet retningslinjer for udarbejdelse og anvendelse af
tilknytningsundersøgelser og forældrekompetenceundersøgelser. Formålet med
udgivelserne er at højne kvaliteten og at bidrage til en ensartet praksis på områderne.
Det fremgår af retningslinjerne, at sagsbehandleren bør sikre, at forældrenes
perspektiver kommer frem, inden sagsbehandleren beslutter, hvilken psykolog der
skal gennemføre undersøgelsen. Der skal i valget af psykolog ses til, om forældrene
har særlige præferencer, og det bør tilstræbes, at finde en anden psykolog, når
forældre har begrundet modstand mod den bestemte psykolog.

I udgivelserne kan du læse mere om, hvordan forældre skal inddrages i
undersøgelserne, og om, hvilke sagsbehandlingsskridt der skal tages, f.eks. i forhold
til at sikre tydelig formidling i opdraget til en undersøgelse og i gennemgangen af
resultaterne. Der bliver også peget på, hvilke overvejelser sagsbehandleren skal gøre
sig, for at sikre en sammenhæng imellem undersøgelsens resultater og
iværksættelse af relevant støtte til hele familien, uanset om barnet er hjemmeboende
eller anbragt.
LÆS MERE

FBU mangler frivillige støttepersoner og
bisiddere
For at kunne imødekomme behovet for frivillige støttepersoner og bisiddere er det
nødvendigt, at FBU´s nuværende frivillige suppleres med flere frivillige.

FBU søger derfor nye frivillige, - men i første omgang søger vi frivillige, som bor i
Region Sjælland og i Region Hovedstaden. Frivillige, som har hjertet på rette sted, og
som har lyst til at gøre en forskel for forældre til anbragte børn.
Er du blevet nysgerrig og overvejer at blive frivillig i FBU, så kan du læse mere om at
være frivillig i FBU her.
LÆS MERE

Ankestyrelsen undersøger kommuners
vejledningspraksis
Er du forælder med et anbragt barn i alderen 12-17 år, og har du lyst til at deltage i et
telefon- eller skypeinterview med Ankestyrelsen?
Ankestyrelsen er i gang med at undersøge, om forældre til børn, som er anbragt uden
for hjemmet, synes, at de får den vejledning fra kommunen, som de har brug for. Det
er den såkaldte Retssikkerhedsenhed under Ankestyrelsen, der laver undersøgelsen.
Medarbejderne i Retssikkerhedsenheden har ikke noget at gøre med en eventuel sag
i Ankestyrelsen, og de oplysninger, som du deler i forbindelsen med din deltagelse i
undersøgelsen, er beskyttet.
Hvis du er nysgerrig og gerne vil vide mere, så kan du skrive til FBU
ForældreLANDSforeningen på info@fbu.dk. Så vil du blive kontaktet af en
medarbejder fra FBU, og medarbejderen vil derefter videregive dine
kontaktoplysninger til Ankestyrelsen, hvis det er relevant i forhold til undersøgelsens
formål at du deltager, og selvfølgelig kun, hvis du har lyst til at deltage.

Ring til FBU-LINIEN

Forældrekursus 2021
Sæt kryds i kalenderen i weekenden den 25-26. september 2021, hvor FBU inviterer
forældre med en social børnesag på forældrekursus på kursuscenter Laugesens
Have i Videbæk.
Forældrekurset er et tilbagevendende kursus, som afholdes hvert år den sidste
weekend i september. På kurset kan du deltage i forskellige temagrupper med
oplæg, debat og erfaringsudveksling forældre imellem. Deltagere garanteres god
mad, nye oplevelser, hygge og socialt samvær med andre forældre og FBU’s
frivillige.
Der er et begrænset antal pladser på kurset. Du skal være medlem af FBU
ForældreLANDSforeningen for at kunne få plads på kurset, og pladserne forfordeles
til forældre med en aktiv børnesag, og til forældre, som ikke før har deltaget i
forældrekurset.

Kursusprogram og tilmeldingsprocedurer annonceres i udgangen af august 2021.
Har du lyst til at vide mere om FBU ForældreLANDSforeningens forældrekursus og
temadage?
LÆS MERE

Læs meget mere på vores hjemmeside

Hvis du ikke længere ønsker at modtage FBU's nyhedsbrev, kan du afmelde dig ved at sende en mail til
info@fbu.dk.
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