
Temadagen afholdes på en sådan måde, at kursusstedet og alle deltagere sammen bidrager til at 
arrangementet er trygt og forsvarligt at afholde i forhold til COVID-19 smitterisiko.  

                                              

Invitation til temadag i FBU Region Sjælland 

Lørdag den 20. november 2021 kl. 10-16                                                                                 

i Hollænderhavens Forsamlingshus, Fuglebakken 3, 4760 Vordingborg 

FBU ForældreLANDSforeningen inviterer forældre, som har en børnesag i kommunen til en temadag, hvor 

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

På temadagen får vi besøg af advokat Thorbjørn Thomsen fra Advodan Roskilde. Han vil fortælle om 

tvangsanbringelser og bortadoptioner. Vi skal især drøfte forældres rettigheder og indflydelse i forhold til 

selve anbringelsen og ved tvangsbortadoption, men også hvordan man får prøvet sin sag gennem alle 

instanser.  

Du kan på temadagen også få indblik i FBU som organisation. Hvem samarbejder FBU med? Hvilke andre 

organisationer er vigtige på anbringelsesområdet, og hvordan får FBU gjort politikerne opmærksomme på, 

hvad der er vigtigt for forældre med en social børnesag?  

Endelig skal vi også høre nyt om lokalforeningens tilbud, og om Forældre i Fokus – FBU’s 

netværksgruppetilbud, som mange FBU’ere fra Region Sjælland har deltaget i og har haft stor glæde af.   

Tilmelding er nødvendig og kan ske via tilmeldingsblanketten her: https://fbu.dk/arrangement/temadag-

for-fbu-region-sjaelland/. Hvis du har spørgsmål til arrangementet, er du velkommen til at kontakte 

landsforeningen på tlf. 70 27 00 27 eller info@fbu.dk. Du kan også kontakte lokalformand Else Karlsson på 

tlf. 21 64 95 40 eller else@netkarlsson.dk. Hvis du ønsker samkørsel til arrangementet, kan Else hjælpe med 

planlægning af dette.  

Arrangementet er gratis for forældre. Det er ikke et krav at være medlem af FBU for at deltage. Forældre 

har mulighed for at invitere deres støtteperson eller en medarbejder med fra anbringelsesstedet. 

Tilmeld dig senest torsdag d. 12. november 2021. 

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 dag sammen. 

Mange hilsner  

Else Karlsson            Vivi Nielsen                                                                       

Lokalformand i FBU Region Sjælland                Landssekretær  
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Temadagen afholdes på en sådan måde, at kursusstedet og alle deltagere sammen bidrager til at 
arrangementet er trygt og forsvarligt at afholde i forhold til COVID-19 smitterisiko.  

 

Program for temadagen i FBU Region Syddanmark, den 20. november 2021  

 
10.00 – 10.30  Ankomst, kaffe og rundstykker  
 
10.30 – 10.40 Velkomst v. Else Karlsson, formand i FBU Region Sjælland  

 
10.40 – 12.30 Tvangsanbringelser og bortadoptioner v. Advokat Thorbjørn Thomsen fra 

Advodan Roskilde 
 

Vi skal især drøfte forældres rettigheder og indflydelse i forhold til selve 
anbringelsen og ved tvangsbortadoption, men også hvordan man får prøvet 
sin sag gennem alle instanser.  
 

12.30 – 13.30  Frokost. 
 
13.30 – 14.30 FBU ForældreLANDSforeningens organisering, tilbud og politiske 

arbejde, v. landssekretær Vivi Nielsen og projektleder Line Høvring 
 

Få indblik i FBU som organisation og foreningens samarbejdspartnere på 
anbringelsesområdet. Hør om, hvordan FBU gør politikerne opmærksomme 
på, hvad der er vigtigt for forældre med en social børnesag.  
 
Hør også om landsforeningens tilbud til forældre, og om de foreløbige 
resultater fra FBU-projektet Forældre i Fokus – Et netværksgruppetilbud til 
forældre med et barn anbragt uden for hjemmet.  

  
14.30 – 15.00  Pause med kaffe og sødt    
 
15.00 – 15.20 Tilbuddene i lokalforeningen FBU Region Sjælland, v. lokalformand Else 

Karlsson 
  
15.20 – 16.00  Evaluering og afslutning på dagen  
 
 

 
 
 


