
 

  

 

 
 
 
Nyhedsbrev - Juli 2021  
 

Der er sommer og feriestemning hos mange i denne tid. Lidt læsestof fra FBU - 

Nyhedsbrevet - dumper muligvis ind i din indbakke imellem strandtur og besøg i 

ishuset. Det er godt nok en varm sommer.  

 

Det er dejligt at opleve, at der atter er gang i arrangementerne i lokalforeningerne og 

at landsforeningens temadage og kurser for frivillige efter sidste års udsættelse 

endelig har kunne afholdes. Der blev afholdt årsmøde i maj med deltagelse fra alle 

lokalforeninger, som fik hjælp fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde til at sætte ord på 

og lægge planer for lokalforeningerne. På årsmødet sendte alle lokalforeninger et 

stærkt signal om, at FBU skal arbejde med synlighed i den kommende tid. Det er en 

vedvarende opgave i FBU, at arbejde på at så mange forældre som mulig kender til 

FBUs tilbud. Vi har brug for, at du hjælper med at udbrede kendskabet. 

 

Der er flere kommende arrangementer i kalenderen, bl.a. skal FBU Region 

Syddanmark til Koldkrigsmuseet Langelandsfortet og Legoland, og flere skal til Århus 

og se den gamle by. Hovedstaden ser frem til en udflugt til Dyrehaven. Og så er der 

også alle landsforeningens tilbud, f.eks. netværksgrupperne i Forældre i Fokus, 

FBU's digitale fællesskaber, temadage og forældrekursus i kalenderen. Se 

arrangementskalenderen.  

 

https://fbu.dk/arrangementer/
https://fbu.dk/arrangementer/


 

Rigtig god læselyst - bl.a. om den nye formand i hovedstaden, om status på Børnene 

Først / Barnets Lov og om muligheden for at blive frivillig støtteperson i FBU. Måske 

er det noget for dig eller en du kender? 

  

 

 

 

Ny formand i FBU Region Hovedstaden 

 

 

FBU byder Henrik Egelund Nielsen 

velkommen. På generalforsamlingen 

den 22. juni 2021 blev der dannet en 

ny bestyrelse i FBU Region 

Hovedstaden. Henrik Egelund 

Nielsen blev valgt som formand og 

flere nye medlemmer fra 

hovedstadsområdet meldte sig og 

blev valgt til lokalbestyrelsen.  
 

 

Stor tak til tidligere medlemsrepræsentant Susanne Munck som har gjort en stor 

indsats i lokalforeningen, bl.a. ved at sætte fokus på forældrehandleplaner hen over 

foråret, hvor der har været afholdt en masse små arrangementer. Også tak til 

Susanne som har udbredt kendskabet til FBU blandt mange forældre i 

hovedstadsområdet. Susanne tilbyder fortsat hjælp og støtte i lokalforeningen.  

 

Om sin rolle i lokalbestyrelsen og hovedbestyrelsen fortæller Henrik Egelund 

Nielsen:  

 

"Som medlem af regionbestyrelsen og hovedbestyrelsen vil jeg arbejde for at sikre 

den støtte og hjælp, som forældrene har behov for. Jeg vil blandt andet arbejde for 

aktiviteter i vores region, der kan skabe netværk til forældrene. På et overordnet 

politisk plan vil jeg støtte, at FBU er aktiv i diskussionerne om at udvikle området, 

især den nye Barnets Lov, der skal gennem Folketinget i efteråret." 

  



 

 

Hovedbestyrelsen i FBU ForældreLANDSforeningen, Årsmøde den 29. maj 2021. 

Fra venstre: Pia Sørensen, Ebbe F. Nielsen, Verne Pedersen, Tine Plougheld, Kim 

Hjort Jensen, Anders Brøndtved, Susanne Munck og Else Karlsson. Henrik Egelund 

Nielsen afløser Susanne Munck, som ikke stillede op til formandsposten på 

generalforsamlingen.   

 

Status på Børnene Først  
 

Den politiske aftale om ”Børnene Først” blev indgået i maj måned. Det blev en aftale 

med mange delelementer. Ift. Regeringens første udspil, er der i den endelige aftale 

sket vigtige forbedringer som nu skal omformes til lovtekst og i sidste ende 

implementeres i praksis. 

 

FBU er særlig glad for, at der i den endelige aftale er et styrket fokus på familien og 

på det forebyggende arbejde i hjemmet, samtidig med at børnenes rettigheder også 

er styrket.  

 

Vi er også rigtig glade for at FBU er blevet en del af aftalen, ved at FBU er blevet en 

del af partnerskabet, som skal komme med forslag til, hvordan rammerne for 

sagsbehandlingen styrkes, samt hvordan de bedste faglige løsninger bliver 



 

implementeret i praksis. FBU er optaget af, hvordan de gode intentioner om mere 

kvalitet i sagsbehandlingen, styrkelse af børnenes rettigheder, styrkelse af det 

forebyggende arbejde - bliver implementeret i praksis og i 

sagsbehandlingen. F.eks. ift. hvordan kvaliteten kan blive løftet, således at 

sagsbehandlingen bliver mindre bureaukratisk og mere menneskelig, at inddragelse 

og samarbejde er en selvfølgelighed, at forældre mødes i øjenhøjde og at 

retssikkerheden ikke er noget den enkelte forælder skal kæmpe for. 

  

LÆS MERE 

 

 

  

 

Bliv frivillig i FBU Region Sjælland 

 

Alt for mange forældre står alene med deres problemer - derfor har vi brug for dig. 

 

Har du lyst til at være med til at støtte forældre med en social børnesag? Måske er du 

senior, måske er du ny i de pædagogiske og sociale fagområder, måske er du 

forælder, som kender til at have en social børnesag - FBU Region Sjælland har brug 

for dig.  

https://www.regeringen.dk/nyheder/2021/bred-politisk-aftale-om-boernene-foerst/


 

Har du lidt ekstra tid, som du gerne vil bruge på at være en del af FBU's team af 

frivillige, som hjælper med fx bisidning, læse og skrive breve, mødeforberedelse og 

ikke mindst støtte og samtale? 

 

Hvis du er interesseret i frivilligt arbejde i FBU er du velkommen til at tage kontakt til 

landssekretariatet eller lokalformanden i regionen, som du ønsker at være frivillig i.  

  

LÆS MERE 

 

 

  

 

I Forældre i Fokus har vi lige afsluttet en gruppe mere i Næstved. Det har været en 

kæmpe fornøjelse at tilbringe de sidste par måneder med deltagerne og at have 

afholdt anden gruppe med stor succes. 

 

Vi er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på planlægningen af 2 netværksgrupper 

for forældre til anbragte børn / unge, med opstart medio august 2021 i 

hhv. København og Roskilde. Vi glæder os til at opstarte de nye grupper og til at 

deltagerne skal møde hinanden og forhåbentligt både få ny viden og nye kontakter til 

andre i samme situation. 

 

Der er stadig nogle få pladser i København og Roskilde, så 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 

 

 

https://fbu.dk/bliv-frivillig/
mailto:foraeldreifokus@fbu.dk
https://fbu.dk/netvaerksgrupper/


  

 

 

Digitale fællesskaber i FBU 

 

FBU ForældreLANDSforeningen tilbyder forældre med en social børnesag, at deltage 

i en netværksgruppe, og temagruppe og på webinarer, hvor det er muligt at mødes 

online om emner, som deltagerne har til fælles. 

 

Hen over foråret 2021 har FBU ForældreLANDSforeningen afholdt 2 digitale 

forældregruppeforløb. Det har været en ny og spændende mulighed for både de 

deltagende forældre og for landsforeningen. Der er bl.a. blevet talt om samarbejdet 

omkring anbringelsessagen. Til sammen har forældrene delt mange gode og 

løsningsfokuserede guldkorn med hinanden, og FBU glæder sig til at kunne tilbyde 

flere forældre at kunne mødes digitalt, når der til efteråret starter nye digitale 

gruppeforløb, og hvor der også vil blive tilbudt webinarer.   

  

LÆS MERE 

 

 

 

 

https://fbu.dk/digitale-faellesskaber-i-fbu/


  
 

 

Forældrekursus 2021 

 

Vi glæder os til at kunne invitere medlemmer af FBU ForældreLANDSforeningen på 

forældrekursus i weekenden den 25-26. september 2021 på Laugesens Have i 

Videbæk. Landssekretariatet er ved at få de sidste aftaler på plads med 

oplægsholdere. Du kan godt glæde dig.  

 

Invitationen er lige sendt via mail til medlemmer og andre interesserede, som senest 

ved udgangen af august også vil modtage et fuldt program og en oversigt over 

forældrekursets temagrupper. Fra omkring 1. september vil du kunne tilmelde dig via 

en tilmeldingsblanket på hjemmesiden. Har du brug for hjælp til tilmeldingen kan du 

ringe til FBU på tlf. 70 27 00 27. 

  

LÆS MERE 

 

 

  

 
 

 
 
 
 

https://fbu.dk/kurser-til-foraeldre/


 

FBU-LINIEN og FBU Brevkassen holder åbent 
hele sommeren 

  

 

På FBU-LINIEN kan du få anonym telefonrådgivning i forhold til en social 

børnesag. FBU-LINIEN tilbyder støttende samtaler, samt social og juridisk råd og 

vejledning. Rådgivningen varetages af socialrådgivere med speciale i børnesager i 

henhold til Lov om Social Service, heriblandt anbringelsessager.  

 

Hvis du foretrækker at få råd og vejledning på skrift er det mulig at skrive til FBU-

LINIEN på brevkassen@fbu.dk.  

 

FBU-LINIEN og FBU Brevkassen holder åbent hele sommeren. 

 

 

 

 

  

 



 

 

Husk at give FBU besked om ændringer i dine 
kontaktoplysninger 

 

Vi vil så gerne være i kontakt med vores medlemmer. Det kan ikke undgås, at nogle 

medlemmer flytter eller får en ny mail eller et nyt telefonnummer. FBU får ikke 

automatisk besked om ændringer. Vi oplever derfor, at meget post kommer retur, 

eller at mails ikke leveres. Det er ærgerligt at betale porto forgæves, men mere 

ærgerligt er, at du måske går glip af vigtige informationer og invitationer fra FBU.  

 

Husk derfor at give FBU besked om ændringer i dine kontaktoplysninger. Du kan 

skrive til info@fbu.dk, hvis du har ændret kontaktoplysninger på det seneste.  

 

 

 

 

Er du flyttet? 

 

Har du fået ny e-mail? 

 

Nyt telefonnummer? 

 

  
 

 

 

 

 

Følg FBU på Facebook.  

 

Foreningens profil hedder 

 

FBU Forældrelandsforeningen 

 

 

 



Læs meget mere på vores hjemmeside  

 

 

  

 

  

 

  

 

   

 

Hvis du ikke længere ønsker at modtage FBUs nyhedsbrev, kan du sende en mail herom til info@fbu.dk.  
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