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Charlottenlund d. 17. maj 2021 

 
 

Invitation til kursusdøgn for FBU´s frivillige støttepersoner,  

Fredag d. 18. juni kl. 16.00 – lørdag d. 19. juni kl. 16.00 

Kurset afholdes på Hotel Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, Vissenbjerg 

 
 
 
FBU ForældreLANDSforeningen har den glæde at invitere til et kursusdøgn for frivillige 
støttepersoner i FBU. Vi var nødt til at aflyse kurset, som skulle have været gennemført i 2020, 
hvor coronabølgerne gik højest. Corona er fortsat en del af vores liv, - og vi vil selvfølgelig under 
kurset tage de hensyn, der er nødvendige for at vi kan passe på os selv og hinanden. 
 
Kurset er både for erfarne frivillige støttepersoner og for dig, som overvejer at blive frivillig 
støtteperson i FBU. 
 
 
Målet med kursusdøgnet er, at 

• give frivillige i FBU ForældreLANDSforeningen et fælles fagligt fundament 

• give frivillige i FBU ForældreLANDSforeningen et fagligt input, som fagligt bidrager til den 

enkelte støtteperson.    

• give mulighed for vidensdeling med andre frivillige i FBU 

 
Kursusdøgnet vil udover en masse erfaringsudveksling, hygge, sjov og snak indeholde; 

- Brush up ift lovgivningen på området og på forældres rettigheder.  

- Hvilke væsentlige ændringer er der sket lovgivningsmæssigt, og hvad sker der politisk i 

øjeblikket?  

- En bisidders opgave og rolle 

- Svære situationer og dilemmaer som frivillig støtteperson 
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Praktisk information: 

 

Kurset er gratis, og du får refunderet dine transportudgifter (mod dokumentation).  

 

Indkvartering er på enkeltværelse. 

 

Vær opmærksom på, at det forventes, at alle har et Corona-pas til dagen. Dvs at du 

skal være færdigvaccineret eller være testet negativ indenfor 72 timer med enten PCR- 

eller lyntest (antigen-test). Du kan også bruge dokumentation for tidligere smitte med 

COVID-19 som coronapas. 

 

Tilmelding senest d. 10. juni 2021 til lokalformanden eller landssekretariatet på mail; 

info@fbu.dk eller på telefon 70 27 00 27, hvor det også er muligt at lægge en besked. 

Oplys dit, navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Og hvis der er særlige hensyn til 

kost eller andet, vi skal vide, - så husk også at skrive det i mailen. 

 

Vi glæder os til at se så mange som muligt. 

 

 

 

Venlig hilsen  

 

Vivi Nielsen 

Landssekretær 
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Program: 
 

Fredag d. 18. maj 

 

15.30 – 16.00  Ankomst. Kaffe, the og lidt sødt 

 

16.00 – 18.30 Velkommen og introduktion til dagen. 

 

Hvad vil det sige at være Frivillig støtteperson i FBU? 

 

Brush up ift lovgivningen på anbringelsesområdet 

   

18.30 – 19.00 Indkvartering 

 

19.00 – 20.00 Middag 

 

20.00 –  Quiz og derefter hygge og godnat 

 

 

 

Lørdag d. 19. maj 

 

7.00 – 9.00   Morgenmad og gåtur for de morgenfriske 

 

9.00 – 9.45  Love og regler ift bisidderrollen 

 

Pause 

 

10.00 – 12.00 Oplæg, drøftelse og casearbejde v. Malene Sønderskov om 

støttepersoners opgave og rolle, svære situationer, etiske dilemmaer og 

konflikthåndtering 

 

12.00 – 12.45 Frokost 

 

12.45 – 14.30  Fortsat … 

Oplæg, drøftelse og casearbejde v. Malene Sønderskov  

 om støttepersoners opgave og rolle, svære situationer, etiske dilemmaer 

og konflikthåndtering 

Pause 

15.00 – 15.30 Frivillig i FBU i fremtiden, - hvordan kan vi skabe gode rammer for det 

vigtige arbejde i gør? 

 

15.30 – 16.00  Opsamling, evaluering og tak for denne gang. 
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