
 

Temagrupper på FBU’s Forældrekursus 2021 

 

 

Lørdag 

Gruppe L1 (10-12 deltagere) 

Anbringelse eller adoption – et juridisk kig på, hvad der lægges vægt på, når det 

overvejes, om barnet skal anbringes uden for hjemmet eller bortadopteres. 

Tvangsbortadoption hører til de mest indgribende afgørelser i en familie. Alligevel møder stadig flere 

familier, at dette overvejes, når det undersøges, hvad der er det rigtige for barnet i familien, hvis barnet 

ikke kan bo hos sine forældre.  

Advokat Maiken Breum er specialist i tvangsanbringelsessager og tvangsadoptionssager. I sin 

advokatpraksis møder hun forældre, hvor den kommunale myndighed overvejer at tvangsbortadoptere 

forældrenes børn. 

Maiken vil fortælle om lovgivningen og sagsprocedurerne i sager, hvor anbringelse uden for hjemmet og 

adoption uden samtykke overvejes.  

Der vil være god mulighed for, at deltagerne får delt erfaringer og tanker med hinanden, og at forældrene 

kan få afklaring omkring nogle af de mange juridiske spørgsmål de kan have om anbringelsessager og 

tvangsbortadoptionssager. Fx hvorfor bliver der overvejet adoption? Hvad er vigtigt for forældrene? Hvis 

jeg samtykker til en anbringelse, undgår jeg så adoption? Hvilke myndigheder er involveret? Kan man få 

samvær med sit barn, hvis det er bortadopteret?  

 

Oplægsholder: Advokat Maiken Breum, specialist i tvangsanbringelsessager og tvangsadoptionssager. 



 

Gruppe L2 (10-15 deltagere) 

Erfaringer i samarbejdet mellem forældre og plejeforældre        

Jytte K. Jakobsen har i høj grad sit hjerte hos forældrene, når hun fortæller om sine erfaringer som plejemor 

i samarbejdet med forældre. Hun har med bogen Byg Bro bidraget med sine erfaringer til inspiration for 

andre plejeforældre.  

I temagruppen tager vi fat i spørgsmål, som f.eks. Hvordan fungerer samarbejdet godt for dig? Og hvornår 

er det svært? Hvad betyder samarbejdet for dit barn? Har du lagt mærke til, hvad dit barns plejeforældre 

sætter pris på i samarbejdet? Jytte vil fortælle om sine erfaringer i samarbejdet. Temagruppen består af 

oplæg fra Jytte, men med rig mulighed for at tænke over egen situation, samt dele egne erfaringer og få 

inspiration fra hinanden. 

 

Oplægsholder: Jytte K. Jakobsen, forfatter, erfaren plejemor, samværskonsulent og støtteperson  

 

Gruppe L3 (10-15 deltagere)  

Hvordan er ungdomslivet i dag? Hvad er det de unge ’slår sig’ på.  

SSP er en landsdækkende organisation som primært arbejder forebyggende, både med børn og unge, men 

også med forældre. SSP rådgiver og vejleder børn og unge, samt forældre, lærere og andre voksne i de 

unges verden. De laver oplæg til forældre på skoler fra indskoling til udskoling, og har kontakt med unge op 

til og med 24 år.  

I temagruppen skal vi tale om, hvordan du opdager om dit barn har problemer fx med misbrug, rusmidler 

eller sociale medier, og vi skal tale om flertalsmisforståelser.  

Hvad kan du gøre, når dit barn bevæger sig på kanten af loven eller begår noget kriminelt? Hvordan kan du 

bruge SSP i sådanne situationer?  

Oplægsholder: Flemming Pedersen, SSP-vejleder i Ringkøbing-Skjern Kommune 

 

 



 

Gruppe L4 (10-12 personer) 

Underretninger – Hvad gør det ved os som forældre, når nogen underretter om 

vores børn? 

Alle børnesager starter med en underretning. Om den er fra familien selv, fra pårørende, fra fagpersoner 

eller måske fra anonyme, - så starter en børnesag ved, at nogen gør opmærksom på, at der er et barn og en 

familie, som kan have behov for særlig støtte. 

For mange forældre er det utrolig svært, når nogen bekymrer sig for ens børn, og når bekymringen fører til, 

at de sociale myndigheder underrettes. De fleste forældre fyldes med tanker om ikke at kunne slå til som 

forældre, og mange føler sig mistænkeliggjort. For andre opleves en underretning som noget positivt, og 

som en længe ventet opmærksomhed på, at man som familie har brug for hjælp.  

For nylig har flere medier sat fokus på, hvilke konsekvenser det har, når forældre er under mistanke for 

omsorgssvigt. Det har bl.a. ført til, at nogle forældre har fået en officiel undskyldning fra den kommunale 

myndighed, fordi der i sagsbehandlingen ikke har været udvist tilstrækkelig omsorg for, at det kan være 

vældig indgribende i et familieliv, når kommunen banker på døren. I DR dramaet Ulven kommer skildres, 

hvordan det kan opleves for en familie, når der er mistanke om, at der er psykisk og fysisk vold i en familie. 

Dramaet skildrer også nogle af sagsbehandlerens dilemmaer, når kommunen modtager en underretning.  

Vært for temagruppen er socialrådgiver Helge Kaas Petersen, som har stor erfaring i underretningssager, og 

som har været faglig konsulent på Ulven kommer. Få afklaring omkring generelle sagsprocedurer, så du 

måske får klarhed over, hvorledes din oplevelse af sagsbehandlingen af en underretning er forløbet, når 

Helge fortæller om, hvordan kommunen skal håndtere underretninger.  

Der vil være god plads til dialog og spørgsmål, og du får også mulighed for at tale med andre forældre om, 

hvordan det opleves, når kommunen er bekymret for, om man som forælder kan passe på sit barn.  

Oplægsholder: Helge Kaas Petersen, socialrådgiver og konsulent på DR dramaet Ulven kommer. 

 

Gruppe L5 (6-8 deltagere) 

Snak om egne sager  

I denne gruppe er der mulighed for at snakke med hinanden, udveksle oplevelser og erfaringer og 

(gen)mødes med andre forældre. Det er deltagernes egne erfaringer, som er i fokus. I denne gruppe er der 

også plads og tid til at dvæle ved de oplevelser og erfaringer, som ligger år tilbage. Da det er gruppens egne 

erfaringer, der er i fokus, vil der ikke være et indledende oplæg.   

Vært: Tine Plougheld, erfaren § 54 støtteperson og lokalformand i FBU Region Syddanmark / 

Næstformand i FBU ForældreLANDSforeningen  

 



 

Gruppe L6 (10-15 deltagere)               

Tidligere anbragte unge fortæller, om at være barn og ung i flere familier, og om 

udslusning fra anbringelsen til et voksenliv som udeboende  

Baglandet er et kontaktsted for mennesker, som har været anbragt uden for hjemmet under deres 
opvækst. Vi får besøg fra Baglandets brugere og en af de ansatte, som fortæller om, hvordan tidligere 
anbragte kan bruge Baglandet. 
 
Vi skal tale om, hvordan det kan opleves hos unge anbragte, når de flytter fra anbringelsesstedet, og skal 
lære at stå på egne ben. Hvordan kan vi som forældre hjælpe i overgangen? Vi skal også høre om, hvordan 
det kan opleves at være et barn, som vokser op i flere familier – både med forældre og plejeforældre.  
 
Der er god mulighed for at stille spørgsmål og dele erfaringer forældre imellem.  
 

 
Oplægsholdere: Leder for Baglandet i Århus, Henrik Faurholt og Sara, som er bruger af Baglandets hus i 

Århus 

 

Søndag 
Gruppe S1 (6-8 deltagere) 

Kreativ gruppe / Mal og snak.  

Mens vi snakker om vores egne oplevelser, om mødet med systemet, og at få anbragt sit barn, kigger vi i 

gamle blade og aviser. Vi maler, tegner, klipper og klistrer og laver collager, som kan beskrive nogle af de 

følelser, der er forbundet hermed.  Vi skaber det sammen. Du er meget velkommen til at medbringe egne 

materialer.  

 

Værter: Kirsten Nørgaard og Helle B. Nielsen, forældre og bestyrelsesmedlemmer i FBU Region 

Midtjylland 



 

Gruppe S2 (10-15 deltagere) 

Mindfulness/meditation  

Temagruppen vil give deltagerne en oplevelse af, hvordan mindfulness/meditation kan hjælpe til at give et 

roligt sind, overblik og en tilgang, til at være med tanker og følelser og derigennem en accept af 

virkeligheden som den er. 

Charlotte Søe Andersen, som er erfaren mindfulness-underviser i FOF, på beskæftigelsesområdet, samt fra 

den sikrede institution Koglen, vil introducere os til de syv grundholdninger igennem forskellige guidninger i 

meditation/mindfulness, til siddende meditation – guidning i at give slip på bekymring, kropsscanning, 

sanseøvelse, mindfulness meditation – kærlig venlighed og mindful walking. 

Er der mulighed for det, vil en enkelt eller to øvelser foregå i de smukke rammer udenfor i Laugesens Have. 

Det er en fordel at have noget behageligt tøj på. Liggeunderlag stilles til rådighed.  

 

Vært: Charlotte Søe Andersen, selvstændig mindfulness-instruktør og kropsterapeut.  

 

Gruppe S3 (10-15 deltagere) 

En anbringelsessag – set fra socialrådgiverens stol  

Forældre med en social børnesag er alle i kontakt med en myndighedsrådgiver. Dennes opgave er at være 

tovholder i sagen, og koordinator for inddragelse af barnet, forældrene og de øvrige omkring barnet fra fx 

anbringelsessted eller behandlingstilbud. Myndighedsrådgiveren er typisk socialrådgiver, og skal sikre den 

faglige kvalitet i sagen og at de retssikkerhedsmæssige regler overholdes.  

Det er vanskeligt at balancere interesser, jura og kvalitet på børneområdet, som er et af de mest regelsatte 

sociale områder. I temagruppen får vi hjælp til at forstå anbringelsessagens indhold og processer bedre.  

Hvordan starter en sag om anbringelse, og hvad kommer forud? Hvad er indholdet i den børnefaglige 

undersøgelse (§50), herunder børnesamtalen, og hvilke dokumenter bruges der? Hvilken betydning har 

forældrekompetenceundersøgelsen? Hvordan og ud fra hvilke kriterier vurderer socialrådgiveren 

foranstaltninger? Hvorfor er det, at noget støtte skal sættes i værk, hvor anden støtte er noget der kan 

sættes i værk? Hvordan arbejder socialrådgiveren med inddragelse og samarbejde?  



Spørgsmålene er mange! Hvad har du brug for svar på? Sisi Ploug vil guide os igennem de generelle 

sagsprocedurer, og vil hjælpe med at oversætte nogle af de begreber i sagsbehandlingen, som kan være 

svære at forstå.  

Oplægsholder: Sisi Ploug, socialrådgiver og formand for faggruppen Børn, Unge og Familier under Dansk 

Socialrådgiverforening.  

 
 

Gruppe S4 (10-12 deltagere) 

 

Det gode samvær  
Hvad kan man som forælder gøre, for at samværene bliver de bedst mulige, herunder hvilke ønsker, håb og 

drømme om forandringer kan man have?  

 

Hvad kan være vigtigt for at bevare og udvikle en god tilknytning til sit barn, når der f.eks. kan gå lang tid 

imellem samværene, og det kan være svært at følge med i sit barns hverdagsliv?  

 

Forældre gør sig mange overvejelser og det er fyldt med følelser, når forældre skal følge en samværsplan, 

som den kommunale myndighed har fastsat. Vi prøver at gøre overordnede mål om samvær mellem barn 

og forældre til noget mere konkret, som er til at forstå, og som kan hjælpe os i planlægningen og 

afholdelsen af samværene.  

 

Oplægsholderen er samværskonsulent i familier, hvor børnene er anbragt uden for hjemmet samt 

socialkonsulent og samværskoordinator ved Fonden VITA, som udfører samværsopgaver for kommuner i 

hele Jylland. Hun er uddannet socialrådgiver og har tidligere siddet som myndighedsrådgiver indenfor 

børne- og familieområdet i knap 10 år. Hun vil deltage med et oplæg omkring samvær, herunder rammerne 

for samvær, forældrenes ønsker til målene i samværet med deres børn, deres ønsker til forandringer og 

derudover vil hun være til rådighed for kursisternes spørgsmål. Der vil være rig mulighed for at fortælle og 

lytte til hinandens historier. 

 

Fonden VITA - center for socialt arbejde  

Oplægsholder: Gitte V. Poulsen, socialkonsulent hos Fonden VITA 

 

Gruppe S5 (6-8 deltagere) 

Blodets bånd     

Sammen ser vi dokumentarfilmen Blodets bånd (2013) om Svend og nogle af hans børn, som efter at have 

været anbragt uden for hjemmet igennem dele af opvæksten, nu er nået voksenalderen. I filmen får vi 

indblik i børnenes mange spørgsmål, som de ikke kan få svar på i netværket. Vi følger, hvordan Svend og 

børnene igennem en aktindsigt søger svar på, hvorfor børnene blev anbragt uden for hjemmet. En indsigt, 

som sætter tanker i gang hos både forældre og børn.  



Filmen er også en skildring af, hvorledes båndet mellem børn og forældre er betydningsfuldt, også på trods 

af at livet for børn og forældre er råt og forholdet mellem børn og forældre både er glædesfuldt og 

smertefuldt.  

Vi stopper op undervejs, hvor vi sammen taler om de indtryk vi får, og de tanker, som filmen sætter i gang 

hos os.  

 

Værter: Mira Milling og Line Høvring, Projektledere i FBU’s projekt Forældre i Fokus.  

 

Gruppe S6 (10-15 deltagere) 

Forældrenes Stemme - Socialpolitisk workshop 

Vær med til at klæde formanden og landssekretæren på til at varetage forældrenes stemme på 

Christiansborg, så vi kan hjælpe politikerne til at få en forståelse af, hvordan hverdagen ser ud i anbragte 

børns familier.  

Har du nogen gange tænkt; ”Det her kunne være gjort på en anden måde for mig og mine børn”, - eller 

”Det her var rigtig hjælpsomt for vores familie og mig som forælder”?  

I workshoppen handler det om dine oplevelser og erfaringer som familie, der møder systemet, - både de 

gode og de mindre gode erfaringer.  

FBU deltager, når interesseorganisationer og politikere mødes for at diskutere politik og praksis på 

børneområdet. F.eks. i forskellige følgegrupper og partnerskaber - mest aktuelt i arbejdet omkring den 

aktuelle reform af anbringelsesområdet Børnene Først.    

I workshoppen sætter vi ord på Forældrenes Stemme i en fælles dialog.  Vi får sat fokus på tanker og 

ideer til, hvordan praksis på børne- og familieområdet kan gøres bedre.  

Jeres budskaber er guldkorn, - guldkorn som vi bringer videre. 

     

Værter: Anders Brøndtved, formand og Vivi Nielsen, landsekretær i FBU ForældreLANDSforeningen 

 



Gruppe S7 (8-10 deltagere) 

Forældrehandleplaner 

Forældrehandleplaner kan være et af de vigtigste redskaber for forældre i en børnesag. Samtidig er 

forældrehandleplaner helt aktuelt fremhævet i aftalen om den kommende Barnets Lov. 

 

Forældrehandleplaner har været en del af loven i mange år, men desværre bliver der i rigtig mange sager 

ikke taget stilling til, om der skal udarbejdes en forældrehandleplan, og mange af de planer, der 

udarbejdes, kunne være bedre. 

 

Vært for temagruppen er Susanne Munck, som er formand for foreningen RIFT, som vandt 

menneskerettighedsprisen i 2020. I år sætter RIFT særligt fokus på forældrehandleplaner. Susanne er også 

erfaren § 54 støtteperson og sidder i bestyrelsen i FBU Region Hovedstaden.  

 

I temagruppen kigger vi på lovgivningen og på indhold i forældrehandleplaner. Vi kigger på nogle 

anonymiserede eksempler, som Susanne har med. Alle deltagere er velkomne til at medtage og inddrage 

eventuelle egne forældrehandleplaner i drøftelserne, men kun hvis de ønsker det. Formålet er, at 

deltagerne opnår viden om rettigheder til og muligt indhold i en forældrehandleplan. Det kan gøre det 

nemmere at bede sagsbehandler om støtte og komme med ønsker til indhold i en forældrehandleplan. 

 

 
 
Oplægsholder: Susanne Munck, Formand for RIFT og bestyrelsesmedlem i FBU Region Hovedstaden  

 


