
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Kære FBU-medlem                                     Charlottenlund, juli 2020 

Du indbydes hermed til FBU´s Forældrekursus 2021, der i år afholdes den 25. 

september 2021 kl. 10.30 til den 26. september 2021 kl. 14.30 på Laugesens Have, 

Knivsbækvej 13, 6920 Videbæk.  

På FBU’s forældrekursus har du mulighed for at møde andre forældre med en social 

børnesag, primært forældre med barn anbragt uden for hjemmet, samt frivillige fra 

FBU, til en weekend med socialt samvær og oplæg i diverse temagrupper, som du kan 

vælge til efter interesse. 

Kurset har plads til max 80 deltagere.  

Indkvartering sker på dobbeltværelse. Du kan angive eventuelle ønsker i forhold til 

værelseskammerat i forbindelse med tilmeldingen.  

Kurset er gratis for medlemmer, idet FBU betaler for ophold og spisning. Rejseudgifter 

og drikkevarer er for egen regning og skal købes på Laugesens Have.  Der vil blive 

arrangeret gratis fællestransport med bus mellem Herning St. og Laugesens Have ved 

kursets start og afslutning.  

Du vil få tilsendt yderligere oplysninger om programmet og tilmelding ved udgangen af 

august, og tilmelding til kurset foregår ved hver deltagers udfyldelse og indsendelse af 

en tilmeldingsformular på FBU’s hjemmeside.  

Tilmelding vil være muligt fra omkring 1. september.  

Hvis du har spørgsmål til arrangementet eller ønsker hjælp i forbindelsen med 

tilmeldingen, kan du kontakte FBU på info@fbu.dk eller tlf. 70 27 00 27. Deltagerne 

optages i den rækkefølge, tilmeldingerne kommer ind og efter den prioritering, 

landsforeningen har besluttet.  
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Sidste år måtte vi med stor ærgrelse aflyse forældrekurset en uge før kursusstart. 

Årsagen var begrænsninger i forsamlingsrestriktionerne pga. COVID-19. Med de 

nuværende forventninger til udviklingen mht. COVID-19 er det muligt at afholde kurset. 

Vi er dog nødt til at tage forbehold for eventuelle ændringer i forhold til 

myndighedernes anbefalinger. Det er vigtigt, at alle deltagere på kurset kan føle sig 

trygge, og vi må derfor nok forvente, at der kan være nogle krav f.eks. omkring corona-

pas og afstand, som vi sammen skal sørge for at overholde.  

Sæt kryds i kalenderen, hvis du ikke allerede har gjort det. Forældrekurset er et 

tilbagevendende kursus som mange FBU’ere glæder sig til hvert år. Vi glæder os til at se 

nye og ’gamle’ FBU’ere, frivillige og oplægsholdere til en weekend med gode snakke, 

nye input og hyggeligt samvær i Laugesens Have.  

Med venlig hilsen 

FBU ForældreLANDSforeningen 

 

 

 


