
  

  

Nyhedsbrev - November 2021  
 

FBU’s store årlige forældrekursus blev afholdt i sensommeren på Laugesens 

Have i Videbæk – FBU kan ikke takke de mange frivillige FBU’ere og 

oplægsholdere nok for deres flotte bidrag. Kurset ville ikke kunne lade sig gøre 

uden dem. Sidste års forældrekursus måtte aflyses i sidste time pga. 

forsamlingsforbud – derfor havde mange deltagere glædet sig længe. 

 

Der er gang i aktiviteterne både på landsplan og lokalt. Flere lokalforeninger 

glæder sig til julearrangementer og familieture i de kolde vintermåneder, f.eks. 

netværkscafeer og udflugter til Den gamle by i Århus. I FBU Region Sjælland er 

det desværre nødvendigt at udsætte temadagen til det nye år. Måske der i 

stedet dukker en masse sjællændere op til netværkscafe i slutningen af 

november? Du kan læse mere om arrangementerne i 

FBU’s arrangementskalender.  

 

Det længe ventede lovarbejde med Børnene Først / Barnets Lov er i gang. 

Socialministeriet er pt i færd med at udfærdige lovtekst til Barnets Lov. I den 

sammenhæng er FBU og flere andre organisationer blevet inviteret til møde i 

Socialministeriet for høring af dele af lovteksten. For at loven er så 

gennemarbejdet som muligt, er det vigtigt med disse høringer og inddragelse 

undervejs, for at sikre kvaliteten af lovteksten. FBU håber at Socialministeriet 

bruger den fornødne tid og grundighed herpå. 

 

I nyhedsbrevet kan du læse om nogle af de igangværende aktiviteter i 

landsforeningen, hvor fokus i høj grad er synlighed og oplysning på tværs af 

organisationer på anbringelsesområdet. FBU vil gerne dele nogle nyheder fra 

https://fbu.dk/arrangementer/


 

samarbejdsorganisationer bl.a. om forældrehandleplaner og TUBA’s nye 

kortfilm. 

 

Forældre i Fokus – FBU’s projekt med netværksgrupper for forældre til 

anbragte børn har fået spændende og gode resultater i brugerevalueringen fra 

de første grupper. Det, og om de kommende grupper i Roskilde og København, 

kan du læse mere om i nyhedsbrevet. 

 

FBU har annonceret efter frivillige til støttearbejde i FBU Region Sjælland, bl.a. 

med opslag via netværk, sociale medier og i Roskilde Avis. Der er fortsat brug 

for frivillige til bisidderopgaver, støttende samtaler og til at arrangere 

medlemsaktiviteter – Kender du mon nogen, som har lyst til at bidrage med lidt 

tid og støtte? FBU’s frivillige støttepersoner mødes til december over en række 

webinarer om den frivilliges rolle i støttearbejdet, hvor også etiske dilemmaer 

og konflikthåndtering er på programmet. Kurset afholdes i samarbejde med 

Center for Frivilligt Socialt Arbejde. 

 

Næste nyt fra FBU kommer ved udgangen af året med udgivelsen af 

medlemsbladet FBU-NYT. 

 

Pas på hinanden – er vel passende at sige i denne tid – og god læselyst.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Børne- og Ungepolitisk høring på 
Christiansborg  

 

 

FBU deltog ved Børnesagens Fællesråds børne- 

og ungepolitiske høring på Christiansborg den 

28. september 2021, hvor der blev debatteret 

børnefattigdom og dens konsekvenser set fra 

barnets perspektiv. Det var en dag med mange 

interessante oplæg og politisk debat. 

Socialminister Astrid Kragh overrakte 

Børnesagsprisen 2021 til Svend Aage Madsen, 

for hans arbejde med mænds sundhed og fædres 

relation til deres børn. 
 

 

 

 

FBU samarbejder med Børnesagens Fællesråd omkring oplysning og politiske 

udspil i forhold til udsatte familier. FBU’s landssekretær Vivi Nielsen sidder i 

Børnesagens Fællesråds bestyrelse. 

  

SE HØRINGEN 

 

 

https://børnesagen.dk/livestream-hoeringen/


 

 

Socialrådgiverdage  
 

 

Socialrådgiverdage afholdes af Dansk 

Socialrådgiverforening den 17-18. november 

2021 i Nyborg med 700-800 deltagere – primært 

socialrådgivere. Som led i FBU’s strategi for at 

være mere synlige og oplysende om FBU’s tilbud 

deltager sekretariatsansatte og frivillige fra FBU. 
 

 

FBU skal have en stand ved arrangementet, som bemandes af ansatte og 

frivillige, hvor deltagere kan få materiale om FBU og en snak om FBU’s arbejde 

og støtte til forældre. Landssekretær Vivi Nielsen deltager i en paneldebat om 

Børnene Først sammen med socialordførere fra Folketinget og repræsentanter 

fra Børne- og Kulturchefforeningen, De Anbragtes Vilkår og Dansk 

Socialrådgiverforening. Socialfaglig konsulent Louise Brydov og projektledere i 

Forældre i Fokus Mira Milling og Line Høvring er værter for en workshop om 

erfaringer med støtte til forældre, og hvorledes socialt gruppearbejde kan skabe 

forandring hos forældre til anbragte børn. 

  

LÆS MERE 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

https://socialraadgiverne.dk/fag-og-debat/faglige-fokusomraader/socialraadgiverdage-2021/program-socialraadgiverdage-2021/


 

Foreningen RIFT sætter fokus på 
forældrehandleplaner 

 

 

Foreningen RIFT – Retssikkerhed i Familiers 

Trivsel holdt den 2. november konference, hvor 

forældrehandleplaner var hovedtema. Det var en 

spændende konference med paneldebat og 

oplæg, blandt andet fra Ankestyrelsen, 

Aktionsgruppen for Børns Velfærd og fra VIVE-

projektet Målrettet støtte til forældre, hvis barn 

eller ung er anbragt, som præsenterede flere 

spændende foreløbige resultater fra projektet. 
 

 

I korte træk går projektet ud på at 4 kommuner afprøver forskellige metoder i en 

programindsats som sætter fokus på forældres udviklingsmuligheder via blandt 

andet hyppig opfølgning og øget forældreinddragelse i anbringelsessager. FBU 

følger projektet med stor interesse. Projektet kan supplere FBU’s eget 

projekt Forældre i Fokus med hensyn til at dokumentere, hvilke indsatser for 

forældre til anbragte børn, der giver mening for hele familien og i samarbejdet 

omkring anbringelsen. 

 

 

RIFT har i forbindelse med konferencen udgivet 

en casesamling og en vidensopsamling i forhold 

til arbejdet med forældrehandleplaner, som 

samler op på eksisterende viden om 

forældrehandleplaner samt giver et billede af, 

hvordan forældrehandleplaner kan se ud i 

praksis. 

 

FBU vil benytte lejligheden til at gøre 

opmærksom på, at man hos Socialstyrelsen kan 

finde flere skabeloner af relevans for 

anbringelsessager, blandt andet en skabelon til 

forældrehandleplaner. 
 

 

https://www.vive.dk/da/undersoegelser/maalrettet-stoette-til-foraeldre-med-anbragte-boern-13456/
https://www.vive.dk/da/undersoegelser/maalrettet-stoette-til-foraeldre-med-anbragte-boern-13456/
https://fbu.dk/netvaerksgrupper/
https://rift.center/onewebmedia/casesamling_foraeldrehandleplaner_rift_2021.pdf
https://rift.center/onewebmedia/For%C3%A6ldrehandleplaner_RIFT_2021.pdf
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/sagsbehandling-born-og-unge/ics/materialer-og-redskaber/blanketter
https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/sagsbehandling-born-og-unge/ics/materialer-og-redskaber/blanketter


 

Mit barn - Premiere på TUBA's nye kortfilm 

 

 

FBU deltog i Imperial Biografen ved TUBA’s 

premiere på filmen Mit barn, som er TUBA’s 

tredje film i en række kortfilm, som tager fat om 

emner der handler om at vokse op i en familie 

med alkoholmisbrug. TUBA har fået lavet en flot 

film, som skildrer, hvordan man som voksen kan 

være bange for at bringe svære opvækstvilkår 

med misbrug videre i familielivet, når man selv 

bliver forælder. Filmen er barsk vil mange mene, 

men skildrer også, hvorledes der i forholdet 

mellem børn og deres forældre er forventninger, 

håb og drømme – selvom der både i fortid og 

nutid er svære oplevelser. 

   

SE FILMEN 

 

 

 

Besøg fra Bedsteforeningen  
  
Landsforeningen har haft besøg af formand Irene Gjerløv fra Bedsteforeningen. 

En forening hvis formål blandt andet er at arbejde for, at bedsteforældre og 

øvrig biologisk familie til anbragte børn i videst muligt omfang får en sikker og 

fast tilknytning til anbragte børn. 

  

https://tuba.dk/mit-barn-kortfilm/
http://www.bedsteforeningen.dk/


 

  

 

I Forældre i Fokus er vi godt i gang med de to netværksgrupper i København 

og Roskilde. Det er den 4. og 5. gruppe vi afholder i Forældre i Fokus, hvilket 

vil sige, at vi er ved at være halvvejs i projektet, der løber til foråret 2023. 

Projektet bliver løbende evalueret af evalueringsfirmaet Social Respons, for at 

vi kan blive klogere på, hvordan vi kan være med til at skabe positive 

forandringer for forældre til anbragte børn via deltagelse i gruppetilbud med 

muligheder for netværksdannelse og relevant viden. Alle der deltager i 

grupperne, svarer på et anonymt spørgeskema, og på baggrund af disse har vi 

indtil videre fået nogle fine resultater. 

 

 

95% af deltagerne har været tilfredse med at 

deltage og 95% vil anbefale at andre forældre til 

anbragte børn deltager i netværksgrupperne. 

Derudover har 100% af deltagerne følt sig trygge 

til at åbne op og dele følelser forbundet med 

deres situation og udfordringer. 
 

Vi er meget glade for, at der er så positive tilbagemeldinger fra forældre, der 

har deltaget i grupperne. Vi håber, at vi sammen kan skabe det bedst mulige 

gruppetilbud til forældre til anbragte børn, og få nogle gode resultater, der kan 

være med til at vise, hvor vigtigt det er, at støtte op omkring forældrene i 

anbringelsessager. 

 

Vi er i øjeblikket i gang med planlægningen af de to næste netværksgrupper for 

forældre til anbragte børn/unge, med opstart i januar 2022, som også kommer 

til at ligge i København og Roskilde. Vi glæder os til at starte de to nye grupper 

op 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 enkelte ledige pladser i København og Roskilde i grupperne 



 

der starter til januar, 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 

 

 

 

 

 

 

Følg FBU på Facebook.  

 

Foreningens profil hedder 

 

FBU Forældrelandsforeningen 
 

 

 

Få rådgivning på FBU-LINIEN og FBU Brevkassen  

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 muligt at skrive til 

FBU-LINIEN på brevkassen@fbu.dk.  

 

https://fbu.dk/netvaerksgrupper/
mailto:brevkassen@fbu.dk


 

  

 

 

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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