
 

 

Invitation til temadag i Århus den 26. juni 2021 

for FBU Region Midtjylland og FBU Region Nordjylland 

 

FBU ForældreLANDSforeningen inviterer forældre, som har kontakt med kommunen om deres barn ift. 

forebyggende støtteforanstaltninger eller ift. anbringelse af barnet uden for hjemmet til en temadag i 

Århus, hvor forældre kan mødes med og snakke med andre forældre, frivillige og medarbejdere fra FBU.  

Traumeterapeut Helle Bay er gæsteoplægsholder på temadagen, hvor hun vil deltage med et oplæg om 

temaet: Tilknytning og tab. Helle Bay er psykoterapeut og supervisor, og arbejder til daglig med 

psykosocial rehabilitering, heling og behandling af komplekse traumer. Helle Bay er engageret i at skabe 

social lighed i sundhed. Det gør hun blandt andet i den landsdækkende NGO Social Sundhed.   

De fleste forældre, hvis barn bliver anbragt uden for hjemmet, oplever det som et tab. Det er en 

følelsesmæssig meget vanskelig situation, - og hvordan overkommer man som forælder sorgen, smerten og 

tabet? Hvordan accepterer man det der er sket? Hvordan lever man videre? Det vil Helle Bay sætte fokus 

på. 

På temadagen kan du også høre om, hvad der rør sig i lokalforeningerne i det jyske og i landsforeningen, og 

høre om seneste nyt om Børnene Først. Endelig vil du på temadagen også have mulighed for at tale om din 

egen sag, og få støtte og vejledning af FBU’s socialrådgivere.  

Vi glæder os til at se nye og ”gamle” deltagere, der har lyst til at mødes med andre forældre, frivillige fra 

FBU og fagpersoner til en spændende og god eftermiddag sammen. 

 

Mange hilsner  

Kim Hjort Jensen  Pia Sørensen   Vivi Nielsen                                                                       

FBU Region Midtjylland                 FBU Region Nordjylland  Landssekretær  

 

 



Program for temadagen i Århus den 26. juni 2021 

 
12.30 – 13.00  Ankomst og sandwich  
 
13.00 – 13.30 Orientering fra FBU ForældreLANDSforeningen v. landssekretær Vivi Nielsen 
 

Orientering fra FBU Region Midtjylland v. lokalformand Kim Hjort Jensen 
 
 Orientering fra FBU Region Nordjylland v. lokalformand Pia Sørensen 

 
13.30 – 14.00 Børnene Først  

Mange forældre bekymrer sig for de politiske udmeldinger om Barnets Lov. 
Hvad er det egentlig, at det går ud på? Få et overordnet indtryk af, hvad 
Barnets Lov og regeringsudspillet Børnene Først er, og stil spørgsmål, når 
Louise Brydov og Vivi Nielsen fra landssekretariatet fortæller om sidste nyt i 
forhold til Regeringens varslede ændringer på anbringelsesområdet. Hør om, 
hvad FBU ForældreLANDSforeningen gør for at repræsentere forældrenes 
perspektiv i det politiske arbejde omkring Børnene Først.  

 
14.00 – 15.00  Tilknytning og tab  

Traumeterapeut Helle Bay giver et oplæg om temaet: Tilknytning og tab. De 
fleste forældre, hvis barn bliver anbragt uden for hjemmet, oplever det som et 
tab. Det er en følelsesmæssig meget vanskelig situation, - og hvordan 
overkommer man som forælder sorgen, smerten og tabet? Hvordan accepterer 
man det der er sket? Hvordan lever man videre?  
Oplægget vil være udgangspunkt for en dialog om emnet. Dvs. at der er 

mulighed for at stille spørgsmål og inddrage egne erfaringer.  

15.00 – 15.45  Spørg socialrådgiveren og snak om egen sag  
Du har mulighed for at fortælle om din egen sag, og høre om, hvilke erfaringer 
andre forældre har med hensyn til deres anbringelsessag. Landssekretariatets 
socialrådgivere står til rådighed for spørgsmål og vejledning.  

  
15.45 – 16.00  Fælles afslutning på dagen med evaluering 
 

 
Der holdes pause med kaffe og kage undervejs i eftermiddagsprogrammet.  
 
 

Praktisk information 

Tid og sted: Lørdag d. 26. juni 2021 kl. 12.30 - 16.00 i Frivilligcenter Aarhus, Søndre Allé 33, 8000 Århus C  

Tilmelding: Tilmelding er nødvendig og kan ske via tilmeldingsblanketten, som du finder på www.fbu.dk 

under arrangementskalenderen eller via mail: info@fbu.dk eller tlf. 70 27 00 27.  

Tilmeldingsfrist: Mandag den 21. juni 2021. 

Arrangementet er gratis for forældre, og forældre har mulighed for at invitere en eventuel støtteperson 

med, som også kan deltage gratis. Medlemskab af FBU er ikke nødvendigt.  

Coronapas: Deltagere skal vise coronapas ved arrangementet, og bidrage til, at arrangementet holdes 

hensynsfuldt ved at alle er opmærksomme på sundhedsmyndighedernes gældende anbefalinger i forhold 

til fx afstand og brug af mundbind i løbet af arrangementet.                   

http://www.fbu.dk/
mailto:info@fbu.dk

