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Formanden har ordet
Der er ikke længere brug for FBU? Eller er der?
Som ansvarlig for en forening er man nødt til løbende at stille sig ovenstående
spørgsmål, måske retorisk formuleret på en mere diplomatisk og
selvanerkendende måde. Men uanset, hvordan spørgsmålet formuleres, må
svaret være, at der i høj grad stadig er brug for en forening, som er
forældrenes stemme i forbindelse med anbringelses- og adoptionsområdet.
Regeringen kom med sit længe varslede udspil omkring Børnene Først, hvor
regeringen som første punkt havde som arbejdspunkt, at formålet med loven
ikke var at forebygge anbringelser, men at forebygge omsorgssvigt. Hele
regeringens udspil bar præg af en stigmatisering af forældre til anbragte børn
som dårlige personer, mens børnene for alt i verden skulle beskyttes.
Sidstnævnte er ingen formentlig uenig i, men netop ved at lave det gode
forebyggende arbejde i forhold til anbringelser, skaber man også rammerne,
som skal forebygge omsorgssvigt. Det ene udelukker ikke det andet.
Netop det budskab var vigtigt for FBU at bringe videre til politikerne, og
heldigvis havde vi fået mange af socialordførerne fra Folketinget i tale, hvorfor
retorikken efter forhandlinger blev blødt op, og aftaleteksten blev ikke så
fordømmende som første udspil. Jeg betvivler ikke, at FBU’s benarbejde i
forhold til at få Folketingets Socialordførere i tale har været medvirkende til
opblødningen.

3

At det forebyggende arbejde i familierne ikke udelukker det forebyggende
arbejde i forhold til omsorgssvigt, at børnenes interesser ikke er modstridende
med forældrenes, blev tydeligt i løbet af året. Da regeringens aftale blev
fremlagt, var De Anbragtes Vilkår og FBU inviteret til radiodebat på P1 omkring
aftalen, hvor man fra journalisternes side utvivlsomt mente, at interesserne
var modsatrettede, men måtte sande, at såvel FBU’s og De Anbragtes Vilkårs
interesser er meget ens.
I FBU har vi hele tiden været opmærksomme på interessesammenfaldene, og
derfor har det også været naturligt for os at fremme samarbejdet mellem de
foreninger, som arbejder med det område, som er FBU’s kerneområde. Vi har
på den baggrund dels fået et glimrende samarbejde med RIFT, hvor Susanne
Munck har været med til at etablere og aktivere vores lokalafdeling i Region
Hovedstaden, hvor Henrik Egelund Nielsen nu har kunnet sætte sig i spidsen
for en progressiv og aktiv lokalforening. Samarbejdet med De Anbragtes Vilkår
er også blevet en anelse mere formelt, i det vi nu har budt Fransiska
Mannerup ind i vores bestyrelse. Fransiska sidder ligeledes i bestyrelsen i De
Anbragtes Vilkår, og der er ingen tvivl om, at vores foreninger kan lære af
hinanden og også gennem et yderligere samarbejde få fremmet vores politiske
budskaber. Vi samarbejder også med andre foreninger for at fremme
budskabet og her få inspirationen til at udvikle vores forening.
FBU er med under udfærdigelsen af loven til Børnene Først. Vi sidder med i 2
af de arbejdsgrupper som er omkring loven og vi fortsætter dialogen med
politikerne for at forældrenes stemme kommer med i loven.
I dette nummer af FBU-NYT har vi derfor valgt at bruge spalteplads på de
mulige konsekvenser af Børnene Først, i det vi forventer at tage bladet med til
de politikere vi får i tale, med henblik på at de kan læse konsekvenserne af en
lov, hvor man ikke tænker familien ind som et samlet hele.
Lokalforeningerne kører også på ufortrødent, og det er dejligt at fornemme
den aktivitet, som der er lokalt. Vi har nogle ildsjæle, som brænder for vores
forening og vores formål, - ellers eksisterede vi ikke. Tak til alle jer. Forældrene
deltager også i FBU’s aktiviteter og kommer med forslag og feedback til, at vi
kan udvikle vores forening. Det er rygraden i vores forening, for uden dig som
medlem var vi ingenting.
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Det er vigtigt at have for øje, at FBU er til for medlemmerne, ikke omvendt.
Uden medlemmerne ville vi ikke kunne få samme lydhørhed hos politikerne.
Derfor vil jeg også håbe, at du vil bruge dine kræfter i 2022 på at gøre dig
nogle tanker om, hvordan vores forening bliver endnu bedre for dig! Med dine
tanker kan vi udvikle FBU endnu mere.
Men FBU’s berettigelse er stadig til stede, såvel fremadrettet, men også
aktuelt. Aktuelt ser vi slagsmålene om, hvorvidt kommunerne kan vaccinere
børnene uden forældrenes accept, vi følger udviklingen i forhold til etablering
af samvær efter adoption. Vi er tæt på dig, når du har brug for et råd, bistand
eller blot nogle ører til at lytte på din frustration.
Med ønsket om en glædelig jul og rigtig godt nytår 2022.
Anders Brøndtved, Landsformand.
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Nyt fra landssekretariatet
Af Vivi Nielsen, Landssekretær i FBU ForældreLANDSforeningen

Corona
Også 2021 har været et særligt år i FBU ForældreLANDSforeningen. Corona har
igen spillet puds med os. Men det er dog lykkedes at finde ”sprækkerne”
mellem nedlukning og regulativer og afholde mange af FBU´s arrangementer
alligevel.

2021 – fællesskab via de digitale medier
Noget har vi dog at takke Corona for. Digitale fællesskaber har været et nyt
tiltag i FBU i 2021, - og en af de initiativer vi ikke ville have tænkt på, hvis ikke
vi havde været nødt til at være kreative for at finde alternativer til det fysiske
fællesskab. I alt 4 digitale grupper har været dannet, - alle grupper har været
forskellige. Men ens for dem alle har været, at indholdet er blevet formet i
fællesskab. Det kommer vi til at tilbyde mere af, - også selv om at Corona ikke
spænder ben for at mødes fysisk.

FBU mangler frivillige
I alle FBU’s aktiviteter og arrangementer er frivillige kræfter involveret, - både
i Landsforeningen, men ikke mindst i lokalforeningerne. Lokalforeningerne
bygger på frivillige kræfter og er afhængige af, at der er medlemmer som kan
lægge noget af deres tid og engagement i FBU. Vi er dybt taknemmelige for
alle de frivillige som giver en hånd med. Frivillige, som er aktive i
bestyrelserne, i udvalg, og som bisiddere og dem som giver hånd med ift.
konkrete opgaver. F.eks. når der skal puttes invitationer i 200 kuverter. Det er
imponerende at se, hvad der kan løses i et fællesskab.
Men vi mangler flere nye frivillige, der kan være med til at løse opgaverne.
Hvis du overvejer at blive frivillig i FBU eller kender en, som måske godt kunne
tænke sig at blive frivillig, - så kontakt lokalformanden i det område, hvor du
bor, og få en snak med lokalformanden om, hvilke opgaver du eventuelt kan
være med til at løse i FBU, og hvad det kræver at være frivillig i FBU. Du er
selvfølgelig også velkommen til at ringe til sekretariatet herom.
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Synliggørelse af FBU
Det har været et fast tema i FBU i de seneste år, at der skal arbejdes på at gøre
FBU mere synlig for forældre, så flere forældre kender FBU, og således at flere
kan opleve at være en del af FBU’s fællesskab og have mulighed for at deltage
i FBU’s arrangementer og aktiviteter. I år har vi for første gang prøvet at have
en stand i 2 dage på Socialrådgiverdage. En begivenhed hvor ca. 700
socialrådgivere mødtes til ”fagfest”. FBU delte en stand sammen med PS
Foreningen. Ansatte og frivillige havde travlt med at snakke og dele foldere ud
til de mange nysgerrige og interesserede socialrådgivere. Formålet var at
udbrede kendskabet til FBU, og indirekte nå ud til FBU’s primære målgruppe,
forældrene.
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Donation fra Fabu på 30 billetter til show og indgang i Tivoli
Med få dages varsel blev FBU kontaktet af Fabu, - ”Vi vil gerne donere 30
billetter til forældre i kontakt med FBU, som kan få glæde af at komme ind og
se Crazy Christmas Cabaret – Tell me about it + indgang til Tivoli.”
Tusind tak til Fabu, - alle billetterne blev revet væk, og flere forældre har
efterfølgende skrevet tilbage om, at de havde haft en vidunderlig dag.

FBU i 2022
I 2022 vil der være politisk fokus på at få udarbejdet Barnets Lov, og det
samme vil der være i FBU. FBU vil i den sammenhæng være forældrenes
stemme og arbejde for at forældrenes perspektiv får plads i Barnets Lov. FBU
har nedsat et udvalg, som kan gennemlæse og arbejde med de materialer, der
bliver sendt ud vedrørende Barnets Lov. Derudover har deltagere fra
forældrekursets socialpolitiske workshop givet tilsagn om at stå bi med input
til udvalget.
I begyndelsen af 2022 vil vi sende en medlemsundersøgelse ud til jer, hvor vi
spørger til tanker og holdninger i forhold til om FBU’s arrangementer og
aktiviteter svarer til det i som medlemmer ønsker og har behov for. Det vil
betyde meget for os og for hvad vi sætter i gang, at få jeres mening.
Desværre har vi nok Coronaens ånde slæbende efter os også i 2022. Men i FBU
lader vi os ikke kyse af Corona. Forældrekursus, temadage, netværksgrupper,
udflugter og sociale arrangementer i lokalforeningerne, FBU – LINIEN,
brevkassen etc. – kommer til at foregå som det plejer i det omfang Corona
ikke spænder ben for os. Glæd jer!
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Barnets Lov
Af Vivi Nielsen, landssekretær i FBU ForældreLANDSforeningen
Barnets Lov har været længe under vejs og er endnu ikke i mål. Optakten kom i
Statsministerens nytårstale i 2020, hvor hun erklærede sig som børnenes
statsminister, og hvor spørgsmålet om flere tvangsadoptioner og flere
tvangsanbringelser blev bragt i spil.
Siden da har der været mange og lange drøftelser omkring indholdet af
Barnets Lov. Der lægges op til en omfattende regulering af området med
barnets behov og rettigheder i centrum. Regeringen og støttepartierne blev i
maj måned 2021 enige om en aftaletekst, som skal føre til Barnets Lov. Der har
været høringsrunde med diverse interesseorganisationer – herunder FBU
ForældreLANDSforeningen, - men endnu er der ikke en færdig lovtekst, som vi
kan forholde os til.
Indtil videre er det, vi kan forholde os til, aftaleteksten og de enkelte
dokumenter, som Social og ældreministeriet har ”frigivet” til kommentarer.
Drøftelserne har ikke handlet om, hvorvidt barnets behov skal være i centrum
(det er alle enige om), - men hvordan det skal forstås. Er bortadoptioner uden
samtykke vejen frem? Er flere tvangsanbringelser vejen frem? Løser man det
ved at give børnene flere rettigheder? Hvad er et godt børneliv? Hvordan
støttes forældre til at blive de bedst mulige forældre? Hvor er samfundets
ansvar i forhold til at sikre gode anbringelsessteder, kvalitet i
sagsbehandlingen, relevante støtteforanstaltninger i familien, kvalitet i
støtteforanstaltningerne i familien etc?
Her i teksten har vi koncentreret os om, hvordan FBU ser forældreperspektivet i
Barnets Lov, og nogle af kernetemaerne i udspillet. F.eks. kvalitet i
sagsbehandlingen, Barnets plan og forældrehandleplaner samt overvejelser ift.
hvordan man har tænkt at styrke børnenes stemme. Erfaringer og oplevelser
fra forældre, der deltog i den socialpolitiske workshop på Forældrekurset er
inddraget ift. at fortælle om deres erfaringer om emnerne.
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Barnets Lov´s syn på familien
Barnets Lov har til formål at sætte barnets behov og rettigheder i fokus. Der er
ingen, som ikke er enige i, at det er positivt at styrke barnets stemme og styrke
kvaliteten på anbringelsesområdet til barnets bedste.
En stor bekymring i hele opdraget til aftalen har været, at udgangspunktet for
regeringens udspil var, at forældrene svigtede, og at de havde fået for mange
chancer på bekostning af børnene.
I det første udspil stod forældrene og familieperspektivet svagt. Og det billede
er fortsat i de seneste notater, der er udarbejdet ift. den nye barnets lov.
Holdning og værdisæt ift. forældrene og familien er kritisabelt, for loven
bygger ikke på, at familien er central for børnene, selvom de allerfleste af de
børn, som loven skal hjælpe, lever og er i deres familier. Forældrene får ikke
en rolle som vigtige voksenpersoner i børnenes liv. Der er stærkt fokus på
børnene, på deres inddragelse og rettigheder, men der er slet ikke et
tilsvarende fokus på forældrene og familien.
FBU oplever, at retorikken ift. forældrene er meget skarp og ikke er
fremmende for dialog og samarbejde. En forælder, som ikke har den samme
oplevelse af at have fået for mange chancer, udtaler;
”Det kan jeg slet ikke genkende, jeg har ikke fået en eneste chance. Hvad
bilder de sig ind! Hvis jeg havde fået en chance, havde de lyttet til mig, - også
selv om at de ikke kan lide mig. Jeg er bare den dumme, grimme far, som
ikke har forstand på noget.”
En anden forælder beskriver, hvordan hun oplevede det modsatte, - at få en
chance; ”Altså…. Jeg er glad for, at vi fik tilbudt hjælp til at bevise, at vi
kunne være forældre. Jeg har lært meget af den hjælp, vi fik i den tid.”

§§
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Kvalitet i sagsbehandlingen
At kvaliteten i sagsbehandlingen halter, er velkendt. Både ift. den faglige
kvalitet, hvor sagsbehandlingen alt for ofte er præget af fejl, mangler, fejlskøn
og lang sagsbehandlingstid. Derudover kommer de almindelige udfordringer
for familier, der er i kontakt med de sociale myndigheder, - dialog, inddragelse,
samarbejde, aktindsigt, handleplaner, igangsættelse af foranstaltninger,
opfølgning og støtte.
Og ikke mindst den store gennemstrømning af sagsbehandlere og den deraf
manglende kontinuitet og sammenhæng i sagsbehandlingen er et problem. En
forælder fortæller sin oplevelse af en af de mange skift af sagsbehandler; ”Så
mødte vi hende en eller to gange, - væk var hun. Vi kunne heller ikke få fat
på hende.”
Nogle forældre har så mange dårlige oplevelser i bagagen omkring
samarbejdet med forvaltningen, at de ikke kan finde et eneste eksempel på,
hvor de har oplevet, at sagsbehandlingen har fungeret, at samarbejdet har
fungeret og hvor kvaliteten af sagsbehandlingen har været god. Men heldigvis
findes der også eksempler på forældre der oplever, at sagsbehandlingen har
været i top.
Eksemplerne omhandler sagsbehandlere, der har handlet på de problemer,
der er opstået. Møder er blevet afholdt, handleplaner er blevet udarbejdet
etc. Det har helt sikkert en betydning. ”Der bliver gjort noget ved tingene!” –
citat fra forælder.
Sagsbehandlere skal tale på en måde og med ord, der kan forstås. Et
forældrepar beskriver en samtale med en sagsbehandler, hvor der er blevet
snakket paragraffer og foranstaltninger og meget andet; ”Det fatter jeg ikke
en bjælde af. Hun skal i stedet være god til at forklare og tale vores sprog”.
Et gentagende problem er i øvrigt sagsbehandlernes utilgængelighed. De skal
være til at få fat i.
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Afbureaukratisering og det faglige skøn
I Barnets Lov lægger man vægt på afbureaukratisering, regelforenkling og
hurtigere sagsbehandling. Det vil man gøre ved at ændre på strukturen i,
hvordan en ”sag” tages i mod og behandles i forvaltningen, og det faglige skøn
hos den enkelte sagsbehandler skal vægte tungere.
En forælder foreslår at sagsbehandlerne er lidt mere grundige i deres arbejde,
og at det kan få konsekvenser for sagsbehandlerne, hvis de ikke gør deres
arbejde ordentligt. ”Hvis vi gør noget vi ikke må, bliver vi jo straffet, - men
kan de i det mindste ikke bare få en løftet pegefinger?”
FBU mener ikke, at man bare kan omstrukturere og så tro, at det løser de
udfordringer, der pt er i forvaltningerne ift. det faglige niveau og ift. at sikre en
hurtigere sagsbehandling. Vi siger ”ja tak” til hurtigere sagsbehandling og
afbureaukratisering – men IKKE på bekostning af retssikkerhed og kvalitet i
sagsbehandlingen. Kvalitet i sagsbehandlingen er blandt andet, at
sagsbehandlerne har en helhedsorienteret tilgang. Det betyder f.eks. at for at
løse familiens problemer, er det også nødvendigt at have øje for arbejde,
uddannelse, økonomi, helbred, familiært netværk etc. Det har betydning for
familiens trivsel og muligheder for at komme i trivsel. Det betyder også, at
familierne skal inddrages reelt i sagsbehandlingen, dialogen skal i centrum og
familierne skal opleve ejerskab til de løsninger, der findes.
Endvidere skal vi ikke glemme, at der er meget store forskelle i de enkelte
kommuners måde at støtte familierne. Der er store forskelle på hyppigheden
og omfanget af tvangsanbringelser, tvangsadoptioner, anbringelser,
forebyggende støtteforanstaltninger, støtte til forældre etc.
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Bekymrende er det, at det individuelle skøn hos den enkelte sagsbehandler får
stor plads, - det løser ikke de faglige udfordringer, der er pt, hvor
sagsbehandlerne ikke fagligt er klædt godt nok på til at sidde med opgaven.
Der lægges op til i Barnets Lov, at der skal være 2 sagsbehandlere på de
komplekse børnesager, - og det kan helt bestemt være en måde at støtte op
om den enkelte sagsbehandler og sagsforløbet. Men sikrer det en dobbelt så
god sagsbehandling?
Det er positivt, at der er fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen, - men det er
ikke nok at lovgive om det. Det skal føres ud i praksis. Sagsbehandlerne skal
have ordentlige vilkår for at udføre deres opgave, - de skal have de fornødne
kompetencer, - og så skal kommunerne leve op til lovens forskrifter, - således
at retssikkerheden også er i fokus.
I den sammenhæng er FBU heldigvis repræsenteret i partnerskabet, der skal
komme med forslag til, hvordan rammerne for sagsbehandlingen på området
for udsatte børn i kommunerne styrkes samt partnerskabet for
implementering af Børnene Først, hvor vi vil have fokus på, at Barnets Lov
giver forbedringer i praksis.

Barnets plan og forældrehandleplaner
I dag er forældrehandleplanerne nok det svageste led i kæden i det system,
der skal hjælpe familierne og børnene. Ofte laves de ikke, og de sikrer slet
ikke, at familierne rustes til selv at klare problemerne. Derfor bør
forældrehandleplanen styrkes. Reglerne om planerne bør udformes, så de
faktisk hjælper forældrene og dermed familien, og der bør være en
bestemmelse om opfølgning på planerne. Det er der ikke lagt op til i de
”frigivne notater”, - men det vil være et af de punkter som FBU vil prioritere i
de kommende drøftelser.
En forælder beskriver, hvorledes hun netop oplever anvendelsen af
forældrehandleplaner i praksis; ”Der bliver ikke gjort noget ved det. Den får
bare lov at ligge.”
Barnets plan formuleres som et mellemværende mellem barnet og
kommunen, den skal; ”så vidt muligt skulle tage udgangspunkt i barnets eller
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den unges egne ønsker, dog med hensyntagen til barnets alder, modenhed og
eventuelle fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse”. Det nævnes også, at;
”barnets plan først og fremmest skal være barnets eller den unges plan, og
sekundært en plan for sagsbehandler og et eventuelt behandlings- eller
anbringelsestilbud”.
Forældrene er simpelthen skrevet ud af planerne og opfølgningen. Det er
stærkt kritisabelt, og det understreger problemet med et uklart syn på
forældrene og familien.

Børnene først – hvad kan det betyde i praksis?
Det ønskes at styrke barnets stemme i Barnets Lov. Børnene skal have flere
rettigheder, og rettighederne og barnets stemme skal vægte tungere i
sagsbehandlingen. Børns retssikkerhed skal prioriteres, og de skal opleve et
børnevenligt system, der møder dem med en målrettet og sammenhængende
indsats. I Barnets Lov lægges der blandt andet op til, at børnene får ret til
partsstatus og dermed ret til at klage over afgørelser fra det fyldte 10. år, hvor
børn på 12 år har partsstatus i dag.
For De Anbragtes Vilkår (DAV), som er en interesseorganisation stiftet af
tidligere anbragte, er det et kernetema, at børnenes stemme skal styrkes. At
anbragte skal involveres i deres eget liv. De skal forstå hvad der foregår og
have indflydelse på, hvor de skal bo, hvem der passer på dem, og de valg der
skal træffes.
Barnet får ret til en second opinion ved hjemgivelse og flytning. Barnet får ret
til at bede om en permanent anbringelse, en anmodning der skal indgå i den
faglige vurdering
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Barnet får en ret til at sige nej til samvær med forældre, og ret til at vælge
rammerne for samvær.
FBU er enig i, at børnenes stemme skal styrkes. At lytte til børnene, inddrage
dem og give dem mulighed for at have indflydelse på beslutninger om deres liv
og inddragelsen i egen sag skal vægte tungere i sagsbehandlingen.
Men FBU kan også se, at det massive fokus på barnets rolle og rettigheder
også rejser nogle problemstillinger. Hvordan kan dette udmøntes i praksis
uden at bringe børnene i en rolle og position, hvor de kommer i klemme, i
stedet for at det er positivt for børnene?
F.eks. beskriver en far, hvorledes sagsbehandlerens samtaler med hans søn
blev oplevet; ”De blev ved med at spørge min søn, om han havde lyst til at se
sin far. En dag sagde han ”nej, det vil jeg ikke”. Ordene blev jo lagt i munden
på ham.”
Som nævnt er barnets plan formuleret som et mellemværende mellem barnet
og kommunen. Risikoen er, at barnet kan få et urimeligt ansvar med dets rolle
ifm. plan og opfølgning. Børnene får et stort ansvar for, hvad der sker i
sagerne, og de løsrives fra den familiære kontekst, som de allerfleste af dem
lever og fortsat skal leve i. Barnet får i urimelig grad en besluttende rolle som
individ, selvom de allerfleste af dem er og vil være en del af deres familie.
’Barnets bedste’ er ikke at give det en uigennemtænkt rolle som besluttende
individ i meget vanskelige problemstillinger i en børnesag. At give børnene
ansvaret for beslutninger kan præge forholdet mellem barn og forældre
negativt fremadrettet.
De voksne – inklusive forældrene – må være dem, der tager den største del af
ansvaret, og så må barnet inddrages relevant og reelt.
Barnets Lov vil komme i høring i 2022, og sandsynligvis træde i kraft pr
1.4.2023. FBU vil gå aktivt ind i drøftelser og debatter i sammenhæng med
udarbejdelsen af loven.
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Deltagerperspektiver fra netværksgruppen
Forældre i Fokus
Gennem de sidste halvandet år har FBU ForældreLANDSforeningen tilbudt
forældre til anbragte børn i FBU Region Sjælland og FBU Region
Hovedstaden mulighed for at deltage i lokale netværksgrupper gennem
projektet Forældre i Fokus. Her har de kunnet møde andre forældre til
anbragte børn og haft mulighed for at dele sorger og glæder samt udveksle
erfaringer med livet som forældre til et eller flere børn, der er anbragt.
Af Line Høvring og Mira Milling, projektledere i Forældre i Fokus
Helt fra Forældre i Fokus’ spæde start har det været vigtigt for os, at
netværksgrupperne tager udgangspunkt i de behov, som forældre til anbragte
børn selv oplever. Derfor har vi, både i tilblivelsen af projektet samt
kontinuerligt gennem projektets levetid, været nysgerrige på, hvad vi kan gøre
bedre eller anderledes, for at det giver mening for deltagerne. Indholdet i
netværksgrupperne bliver altså justeret på baggrund af tilbagemeldinger fra
tidligere deltagere gennem hele forløbet. På den baggrund har vi bl.a. justeret
på enkelte temaer, rækkefølgen af temaer samt lagt et ekstra møde ind, hvor
deltagerne har tid til at fortælle om deres aktuelle situation og de
udfordringer, de oplever i forbindelse med anbringelsen. I den tætte dialog
med deltagerne har vi fået lov til at få et indblik i deres fortællinger, det der
fylder for dem, og hvordan deltagelse i netværksgrupperne har haft en positiv
indflydelse på deres liv.
Vi har fået mange tilbagemeldinger fra tidligere deltagere, der oplever, at
muligheden for at møde andre i samme situation har haft stor betydning for
dem. Flere oplever netværksgrupperne som et frirum med mulighed for at
dele tanker og bekymringer uden at blive vurderet eller fordømt. En tidligere
deltager i Forældre i Fokus formulerer det sådan her i forbindelse med
evalueringen af forløbet: ”I netværksgruppen har man fået lov til at sige de
ting, man ikke får lov til at sige til hverdag, omkring alle de følelser og de ting
man bærer rundt på, som mange folk ikke forstår. Men lige pludselig er man et
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sted, hvor folk forstår dig og virkelig prøver at sætte sig ind i os og de følelser.
Det er det, jeg har fået mest ud af. Jeg har fået nogen, jeg kan snakke åbent og
ærligt til, og jeg skal ikke skamme mig over nogen ting. Det er sådan et
selvtillidspust, man får”. En anden udtrykker: ”Det har stor betydning at møde
andre i samme situation, for godt nok har man familie og venner, men når de
ikke har prøvet det her, kan de ikke sætte sig ind i tingene. De ved slet ikke,
hvor ondt det gør. Der er det godt, at man er på bølgelængde med de andre i
gruppen. De er i samme båd. De ved, hvor ondt det gør”.
Igennem vores arbejde i grupperne er det også blevet tydeligt, at der er nogle
ting, som udfordrer: Mange forældres oplevelse af afmagt over at møde et
system, der ikke lytter eller som træffer beslutninger hen over hovedet på
dem. Vi gør os umage med at skabe plads til disse frustrationer, men også med
at nærme os dem på konstruktiv vis, for ikke at puste til en ild, der potentielt
kan være ødelæggende for både børn og voksne. En tidligere deltager
forklarer: ”Når kommunen bliver ved med at skrive ting om ens fortid, så er det
svært at lægge fortiden bag sig. Jeg ved ikke, hvordan fanden jeg skal gøre det,
fordi jeg kan jo ikke sige til kommunen, at alt det, der er sket førhen, det slår vi
en streg over. Altså det går de jo heller ikke med til”. Det kan være svært at
ændre på, hvordan systemet fungerer, men vi forsøger at facilitere en samtale
om, hvordan man som forælder selv kan gå til problemerne på måder, der
måske sætter dem i et andet lys. Vores forhåbning er, at deltagerne i Forældre
i Fokus, ud over at møde andre i samme situation og skabe mulighed for et
netværk, også får nogle redskaber med, der kan tages frem, når en konflikt
truer, eller følelserne bliver svære at håndtere.
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Vi har talt med en tidligere deltager om oplevelsen af at deltage i Forældre i
Fokus, samt om hvilke redskaber man kan få med derfra.
Hvad var din oplevelse af at være med i en netværksgruppe med andre
forældre til anbragte børn?
”Det har været behageligt at møde andre i samme situation og møde nogen,
der ved, hvordan det egentlig føles at have et barn anbragt. Andre mennesker,
der ikke har prøvet det, kan ikke forestille sig de tanker og følelser, man går
med.
Man får ikke børn, for at de skal blive anbragt, men når de så gør, så er det
virkelig rart at have nogen at tale med. Man kan tale om de problematikker,
der følger med. Andre mennesker kender ikke følelsen af, hvordan det er, at
kommunen blander sig i ens privatliv og bestemmer det hele, det er så
indgribende og grænseoverskridende.
I netværksgruppen havde jeg en oplevelse af at kunne slappe mere af – jeg
kunne være mere mig selv. I andre sammenhænge kan jeg nemlig godt opleve
at være anderledes, fordi mine børn er anbragt.”
Hvilke redskaber har du fået med dig, og hvordan har du kunnet anvende
dem?
”Efter at have været med i netværksgruppen føler jeg, at jeg kan åbne mere op
og tale om anbringelsen. Lige da de blev anbragt kunne jeg ikke tale om det og
havde heller ikke rigtig nogen at tale med. Jeg har fået hjælp til at sætte nogle
ord på, og jeg føler, at skammen ikke er den samme mere, og jeg tør tale om
anbringelsen.
Jeg synes, det var nogle rigtig spændende oplæg, særligt det med
forældrehandleplaner gjorde mig klogere på, hvad der er hvad, og hvad jeg har
ret til. Frustration og uvidenheden er noget af det, der kan være svært, så det
er virkelig rart at få noget viden, man kan bruge til noget.
Oplægget fra De Anbragtes Vilkår var supergodt. Indspark udefra gør, at man
kan se lidt klarere på tingene, og jeg blev klogere på, hvordan min egen
historie påvirker den måde, jeg selv er forælder på.”
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Ville du råde andre til at være med i en netværksgruppe og hvorfor? Hvad
har det givet dig at være med?
”Ja, jeg vil helt bestemt råde andre til at deltage i netværksgruppen. Sådan et
tilbud mangler, når man får et barn anbragt, for man bliver overladt til sig selv.
Man får at vide af sagsbehandler, at der er nogle ting, man skal blive bedre til,
men man får ingen mulighed for at udvikle sig, og man får ingen hjælp.
Netværksgruppen er en form for hjælp til selvhjælp. Man får mulighed for at
tale med andre og blive inspireret af andres fortællinger og input.”
Vi vil gerne sige alle deltagere mange tak for deres løbende input. De har
været med til at kvalificere netværksgrupperne til fordel for de kommende
deltagere. Vi vil også takke for det indblik, vi har fået fra de deltagere, der har
valgt at lade sig interviewe i forbindelse med evalueringen og ikke mindst til
denne artikel. Det har en kæmpestor betydning for os, og for at vi får skabt et
projekt, der forhåbentlig i fremtiden vil kunne komme mange flere forældre til
anbragte børn (i hele landet) til gode.
Vi opstarter to nye grupper i henholdsvis København og Roskilde i januar 2022.
Hvis du vil vide mere, kan du gå ind på FBU ForældreLANDSforeningens
hjemmeside www.fbu.dk og læse mere.

(Alle citater er anonymiserede, ud fra et princip om at værne om deltagernes
privatliv)
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FBU Fællessang - Jubilæumssangen
Melodi: Jeg har min hest, jeg har min lasso

1) En rigtig go’ forening bør ha’ en fællessang
en sang om vores base, for tænk nu lig’ en gang
Det gir os mange nye venner
det sammenhold vi alle kender
I FBU der vil vi være
her er en dejlig atmosfære
2) Du er slet ik’ alene, for vi vil støtte dig
og sammen kan vi mere, så lad os hjælpe dig
For vi kan nok en udvej finde
så vi kan dine smerter linde
Så byder livet dig på trods
så kommer du jo bar’ til os
3) Vi mødes i september, der er det store sus
Vi hører på en masse, for vi er på kursus
Vi hygger os og lær’ om loven
så hold dig klar og hold dig vågen
Vi græder lidt og griner mere
og knytter bånd til endnu flere
4) En rigtig go’ forening det er jo FBU
Den vil vi gerne hylde, syng JA BA DA BA DU
Den gir os mange nye venner
det sammenhold vi alle kender
I FBU der vil vi være
her er en dejlig atmosfære
Skrevet af FBU’s næstformand Tine Plougheld, 2009.
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FBU – LINIEN
Rådgivning på mail: brevkassen@fbu.dk
FBU – LINIEN er en åben, anonym rådgivning for familier, der er i kontakt med
de kommunale sociale myndigheder om evt. støtte til børn og familier efter
serviceloven.
FBU – LINIEN kan ligeledes benyttes af støttepersoner for forældre og af
professionelle (fx sagsbehandlere, pædagoger, plejeforældre).
Rådgivningen varetages af socialrådgivere.
Der rådgives bl.a. om lovgivning på området, om forældres og børns
rettigheder og pligter, og om kommuners opgaver og sagsbehandling. Der
ydes vejledning og støtte i forbindelse med følelsesmæssige problemer, f.eks. i
forbindelse med børns anbringelse uden for eget hjem.
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Nyt fra FBU Region Hovedstaden
Af lokalformand Henrik Egelund Nielsen
Region Hovedstaden har i en periode været uden bestyrelse og formand, så
det var dejligt, at vi ved generalforsamlingen den 22. juni fik valgt en ny
bestyrelse. Jeg blev ved den lejlighed valgt til formand. Jeg er glad for valget,
og jeg glæder mig til det arbejde, vi har foran os.
Jeg har været medlem af FBU i mere end 25 år, sideløbende med, at jeg har
været socialpolitisk konsulent og afdelingsleder i Socialpædagogernes
Landsforening og Dansk Socialrådgiverforening. Jeg har også arbejdet meget
sammen med tidligere anbragte om deres oplevelser og ønsker til systemet.
Jeg har alt i alt en stor viden om anbringelsessystemet og om, hvordan både
forældre og børn oplever det. I mine mange år som medlem i FBU har jeg først
og fremmest arbejdet for at gøre os anerkendt i det politiske system og på at
sikre os goodwill og økonomisk støtte, når det var muligt at få.
Siden generalforsamlingen har vi i regionen haft en velbesøgt udflugt til
Dyrehaven. En dejlig dag i et pragtfuldt sensommervejr, hvor vi både nød
dyrehaven og fik talt om vores ønsker til regionens aktiviteter. I efteråret har
vi brugt en del tid på at følge med i regeringens arbejde med en helt ny lov for
børneområdet – Barnets Lov - som vil medføre meget dybtgående ændringer i
sagsbehandlingen i børnesagerne. Vi planlægger et medlemsmøde med et par
centrale Folketingspolitikere om den nye lov i marts.
Lige nu taler vi med FBU’s projekt Forældre i Fokus om medlemsaktiviteter,
der skal følge op på de netværk for forældre, som projektet har skabt.
Sammen med Mira og Line fra projektet starter vi med et
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medlemsarrangement i starten af februar, hvor vi bygger videre på alt det
gode, som er skabt i projektet. Vi vil med det starte faste arrangementer, hvor
medlemmerne kan mødes og få gode oplevelser sammen, blandt andet med
relevante oplæg, udflugter eller andet.
Endelig arbejder lokalforeningen på at etablere et sangkor. Det var en af de
mange spændende ideer fra vores snak i Dyrehaven. En lille arbejdsgruppe
forbereder det, og de håber at kunne starte til marts. Koret skal være for alle
interesserede, der er ikke nogen ’optagelsesprøve’ eller forhåndskrav til
deltagerne. Gruppen leder lige nu efter en ekstern lærer som korleder, og
planen er, at koret skal mødes ofte for at øve og synge, måske hver 14. dag.
Efter koraftenerne vil der blive lavet mad til fællesspis for deltagerne.
Vi skriver til medlemmerne, når vi har nyt om de planlagte aktiviteter. Vi
glæder os meget til at mødes med alle interesserede til sangkor, sociale
arrangementer og andre møder. På gensyn!

Nyt fra FBU Region Sjælland
Af lokalformand Else Karlsson
Lokalforeningen har i 2021 været meget optaget af at udbrede kendskabet til
FBU-projektet Forældre i Fokus til forældre i regionen. Flere forældre har
deltaget i gruppeforløbene, og det har øget interessen for andre aktiviteter i
lokalforeningen.
Lokalforeningen har afholdt netværkscafeer i Frivilligcenteret i Næstved i årets
løb, og det vil vi fortsætte med i 2022, hvor vi også vil komme mere rundt i
regionen med aktiviteter, hvor forældre kan mødes.
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Der begynder at være interesse for aktiviteter i Roskildeområdet, hvor vi har
et samarbejde med Frivilligcenteret i Roskilde. Blandt andet har vi sammen
med Frivilligcenteret haft en annonce i Roskilde Avis, hvor vi søger flere
frivillige til at hjælpe til i lokalforeningen, - med alt fra det praktiske, til
planlægning og til støttearbejde med forældre.
Mange forældre fra lokalforeningen deltog i forældrekurset i år – Det er længe
siden, at så mange fra lokalforeningen har været afsted på kursus. Der var
både nye og gamle FBU-medlemmer. Det var godt at se, at de nye blev budt
godt velkommen.
Flere af lokalforeningens frivillige forældre hjælper til på forskellige måder,
både i lokalforeningen, i Forældre i Fokus, og når landsforeningen har brug for
hjælp fra forældre, fx til interview til undersøgelser osv. Tak for hjælpen.
I 2022 kan vi se frem til en temadag i foråret, flere cafearrangementer og
netværksgrupper. Vi håber også, at vi kommer til at tage imod flere nye
frivillige. Du må meget gerne hjælpe med at sprede gode fortællinger om
oplevelser i FBU – både til forældre – måske endda til nye frivillige?
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Nyt fra FBU Region Midtjylland
Af lokalformand Kim Hjort Jensen
I årets løb har FBU Region Midtjylland holdt generalforsamling, og vi har
besøgt Den Gamle By i Århus og Ørnereservatet i Silkeborg – begge gode ture
for forældre, pårørende og børn.
Vi har også afholdt temadag i Frivilligcenter Århus, hvor psykoterapeut Helle
Bay fortalte om at leve med tab. Det er noget vi alle sammen kender til, fordi
vi savner at have vores børn hos os.
I 2021 sendte vi også frivillige afsted til Socialrådgiverdage sammen med
ansatte fra landssekretariatet, hvor frivillige forældre var med til at passe
FBU’s stand. Det var en god oplevelse.
Vi glæder os til i 2022 at holde fastelavsarrangement og til en sommertur til
Madsby Legepark for både børn og voksne. Vi laver også en kreativ dag for
forældre til anbragte børn, hvor vi taler sammen om vores sager, imens vi er
kreative.
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Nyt fra FBU Region Syddanmark
Af lokalformand Tine Plougheld
Der er ikke noget der holder medlemmer i FBU Region Syddanmark tilbage. Vi
er lykkedes at styre udenom corona og forsamlingsforbud, og har derfor haft
mange oplevelser i årets løb.
Vi har været på efterårstur på Axelhus for børn og forældre. Det var en rigtig
god tur, hvor vi spillede spil, legede, malede på sten og meget andet, og hvor
de frivillige blev en ekstra dag, for at have tid til at få talt sammen og evalueret
turen. Det er også blevet til udflugter til Koldkrigsmuseet/Langelandsfortet, til
Den Gamle By i Århus, og vi har ønsket hinanden god jul med julemad og
pakkeleg. Et stort hold forældre var også afsted på forældrekursus.
Vi har budt nye velkommen i bestyrelsen. Der er mange til at hjælpe til med
bestyrelsesarbejdet og planlægning af ture. Tak for det.
Det var godt at se nogle nye forældre på temadagen i Middelfart – velkommen
i FBU. Her hørte vi oplæg fra psykolog Niels Peter Rygaard om at leve med tab
og savn. Vi fik også besøg fra Headspace, som fortalte om selvværd hos unge.

Niels Peter Rygaard

Rikke Bøgelund, Headspace

Lidt BREAKING NEWS skal I ikke snydes for: Vi skal på feriekoloni sammen til
sommer. Vi har lige fået bevilget en feriekoloni for forældre og børn af Tryg
Fonden. Det vil I høre meget mere om i det nye år.
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Nyt fra FBU Region Nordjylland
Af landssekretær Vivi Nielsen
FBU Region Nordjylland har levet et stille liv de sidste par år. Derfor var det på
dagsorden på lokalforeningens generalforsamling at få genskabt en aktiv
lokalforening med forskellige arrangementer og tilbud til medlemmerne.
Lokalforeningen har lokale til rådighed i Nørresundby, - og der er helt sikkert
også behov for at samles og mødes for forældre i Nordjylland.
En lille gruppe seje og beslutsomme medlemmer dannede på
generalforsamlingen en lille ”aktionsgruppe” med formålet at ”få gang i FBU
Region Nordjylland”. Hvis der er medlemmer fra FBU Region Nordjylland, som
har tid og lyst til at være med, så hold jer ikke tilbage men kontakt
medlemsrepræsentant, Pia Sørensen herom, - tlf.nr 28 59 37 47.

Følg FBU Forældrelandsforeningen på Facebook
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Forældrekursus 2021
Af Louise Brydov, socialfaglig konsulent i FBU ForældreLANDSforeningen
Forældre til anbragte børn og frivillige kom fra nær og fjern til FBU’s store
årlige forældrekursus på Kursuscenter Laugesens Have i Videbæk den sidste
weekend i september. Deltagerne havde ventet længe – fordi forældrekursus
2020 blev aflyst i sidste time pga. Corona og forsamlingsforbud.
Forældrekurset bød i 2021 på en masse nye og spændende temagrupper, som
var gæstet af oplægsholdere og værter, som også fik en god oplevelse med sig
hjem. Mange temagruppeværter har med begejstring sagt, at de med glæde
kommer igen. En stor tak skal lyde til de mange oplægsholdere og værter,
FBU’s Forældrekursusudvalg og frivillige for deres hjælp med ideer og alt det
praktiske, og til alle deltagerne, som sammen spredte glæde, og støttede
hinanden under kurset.

Liesanth Yde Nirmalarajan var hovedoplægsholder
på kurset med et oplæg om sin forskning i
inddragelse af familier i socialt myndighedsarbejde.
”jeg hæftede mig ved, at der mangler forskning på
visse områder og at Liesanth vil gå ind i dette.
Godt.” har en af deltagerne skrevet om oplægget i
evalueringen af kurset.

Henrik Faurholt og Sara fra Baglandet i Århus fortalte i en temagruppe om,
hvordan det er at vokse op som anbragt barn og ung. Advokat Maiken Breum
gav et juridisk kig på anbringelse og adoption. Flemming Pedersen fra SSP i
Ringkøbing-Skjern Kommune fortalte om ungdomsliv, og hvad det er de unge
`slår sig´ på.
”utrolig spændende og godt foredrag af ham fra SSP”
Der var også film på programmet. En lille gruppe så Blodets bånd, en film, hvor
man følger Svend og hans børn, som er blevet unge voksne, når de igennem
en aktindsigt søger svar på, hvorfor børnene blev anbragt uden for hjemmet.
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Socialrådgiver og konsulent på DR-Dramaet
Ulven kommer, Helge Kaas Petersen var
vært i en temagruppe, hvor der blev talt
om, hvordan det er at være forælder, når
kommunen banker på døren med
bekymring for forholdene i familien.
Forfatter og tidligere plejemor Jytte Jakobsen delte erfaringer med godt
samarbejde imellem forældre og plejeforældre. Jytte gav et eksemplar af
hendes bog Byg Bro til deltagerne. Der blev også tilbudt mindfulness, som
både foregik inde og ude i Laugesens Have. Tak til mindfulnessinstruktør
Charlotte Søe Andersen, som guidede deltagerne igennem kropsskanninger.
”Der var noget for alle og man kunne gøre det samme som de andre eller lade
være. Dejligt ikke at være presset.” har en kursist skrevet om gruppen.
FBU’s næstformand Tine Plougheld var vært i en lille gruppe, hvor man kunne
tale om egne sager. Det var en ”fin lille gruppe”, skriver en deltager. Tines
gruppe har i mange år været et ønske hos kursisterne. Ligeledes har Kirsten
Nørgaards kreative gruppe været et tilbagevendende ønske.

Kirsten har igennem årene
delt makkerskabet om den
kreative gruppe med andre
kreative sjæle. Det er altid
sjovt at se de flotte værker.
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Formand for faggruppen Børn, Unge og Familier under Dansk
Socialrådgiverforening, Sisi Ploug Pedersen, fortalte om anbringelsessager –
set fra socialrådgiverens stol. Mange forældre sætter stor pris på muligheden
for at kunne stille spørgsmål om socialrådgivernes arbejde med børnesager.
Socialkonsulent Gitte V. Poulsen fra Fonden VITA-CSA fortalte om det gode
samvær. ”Rigtig meget at drøfte. Helt centralt punkt i en børnesag”, fortæller
en deltager om gruppen. Og i en anden temagruppe gav Susanne Munck fra
Foreningen RIFT gode råd om forældrehandleplaner.
Der var også en socialpolitisk workshop, hvor forældre satte ord på
Forældrenes stemme ift. Barnets Lov, og på den måde klædte FBU’s
landsformand og landssekretær på til at repræsentere forældrene overfor
politikerne.
”Dejligt at FBU har velvilje til at samarbejde og høre os. Dejligt at vi kan
komme med input som bliver videreformidlet til politikerne.”
Laugesens Have sørgede for god mad og dejlige værelsesforhold. Der blev
dannet nye venskaber og genopfrisket gamle minder. Der blev rigtig sludret,
spillet dart, billard, quizzet, sunget FBU-sange og grinet.

Den sønderjyske magiker Pal underholdte
med trylleri efter middagen.

Inden vi tog afsked med hinanden, hjalp alle deltagere med at udfylde
evalueringsskemaer om kurset. Evalueringen viste stor tilfredshed hos
deltagerne, og FBU vil gerne takke for de mange forslag og tanker om, hvad
der gør, at et forældrekursus er godt og spændende. FBU’s ansatte og
hovedbestyrelsen takker – og tager også i år hjem fra kurset beriget med gode
oplevelser.
I 2022 afholdes forældrekurset i weekenden d. 24-25. september.
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Digitale fællesskaber i FBU
Af Louise Brydov, Socialfaglig konsulent i FBU ForældreLANDSforeningen
Med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen har FBU i 2021 kunne tilbyde forældre
til anbragte børn og FBU’s frivillige forskellige digitale tilbud. Projektet med de
digitale fællesskaber i FBU var et behov, der opstod i forlængelse af COVID-19
nedlukningen i 2020, hvor mange forældre henvendte sig til FBU med et ønske
om kontakt til andre forældre i lignende situationer. Nogle af FBU’s normale
arrangementer måtte i 2020 udsættes, hvilket efterlod mange alene.
I 2021 har FBU holdt 4 gruppeforløb, som alle hver især har været
netværksskabende, men også har haft indhold af forskellige emner som:
• samarbejde om anbringelsessagen - konflikt og vredeshåndtering
• samvær med barnet
• tilknytning mellem barn, forældre og anbringelsessted
• den frivilliges rolle i støtte til forældre
Der har også være plads til hverdagsemner og grin, når deltagerne har været
lukket ind i hinandens hjem via tablet eller computerskærm.

Ved nogle af de digitale grupper har der deltaget ’professionelle’ gæster
enkelte gange. Der har været besøg af en psykolog, som har fortalt om
forældrekompetence og tilknytning, en konsulent fra Center for Frivilligt
Socialt Arbejde omkring etik og dilemmaer i frivilligt arbejde, og FBU’s
socialrådgivere har kunne fortælle om de emner, som har været efterspurgt i
de forskellige grupper.
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Forældrene har delt erfaringer og ’guldkorn’ – og på den måde inspireret og
støttet hinanden. FBU glæder sig til også fremover at kunne anvende de
digitale fællesskaber som en mulighed for at mødes – også selvom vi godt må
mødes og give hinanden et rigtigt kram og tage på kursus sammen.
En sidegevinst har også været, at FBU’s ansatte, frivillige og forældre er blevet
mere fortrolig med den digitale mødeform. Det har været en stor hjælp f.eks.
ved bestyrelsesmøder og i den frivillige støtte.

Deltagernes feedback om de digitale gruppeforløb
Efter hver digital temagruppe og netværksgruppe har deltagerne givet FBU
anonym feedback igennem et digitalt spørgeskema.
Alle deltagere har svaret, at de har været glade for at være med. FBU vil gerne
dele udpluk af den feedback, som deltagerne har givet.
Hvad var det bedste ved gruppen?
”Lære nye folk at kende samt møde psykolog”
”De dygtige socialrådgivere”
”Nye bekendtskaber og ny viden inde for nogen områder samt et netværk”
”At vi fik taletid”
De fleste har ønsket at kunne mødes flere gange i det digitale forløb, som har
varet 4-6 gange. Nogle foreslår 8-10 gange, andre synes, at 4-6 gange har
været passende. Der er enighed om, at grupperne ligger godt en
hverdagseftermiddag før eller efter spisetid.
Hvad er vigtigt for at det er rart at deltage i en digital forældregruppe?
”Plads til alle og respekt for alle”
”Fælles tavshedspligt”
”Åbenhed og god dialog”
”At man kan lide at være der”
”At alle bliver hørt og der er plads til alle”
Alle deltagere har vist interesse for at deltage ved andre FBU-arrangementer
efter gruppeforløbene. 60 % har mødt nogen mennesker i gruppen, som de
tror, de vil bevare kontakten med.
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Ordleg
Hvor mange forskellige ord kan du finde?
Ordene gemmer sig i forskellige retninger.
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Send dit svar inden den 1. februar 2022 til FBU ForældreLANDSforeningen,
Charlottenlund Stationsplads 2, 2920 Charlottenlund eller til info@fbu.dk, og
deltag i konkurrencen om en æske chokolade, som bliver sendt til vinderen
med de fleste ord. Du skal skrive alle de ord du har fundet, i dit svar.
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KL’s vejledende taksttabel på udsatte børne- og
ungeområdet for 2022
Kommuner udbetaler en række ydelser til børn og unges forbrug og
forsørgelse, når de er anbragt uden for hjemmet. Hele tabellen for disse
ydelser kan findes på https://www.kl.dk/media/28801/taksttabel-2022aendring-i-kost-og-logi-24-september-2021.pdf
Lommepenge
Barnets alder

Lommepenge

3-10 år

33, - kr. om ugen

11-13 år

70, - kr. om ugen

14-16 år

141, - kr. om ugen

16 år og ældre

283, - kr. om ugen

Tøjpenge
0-10 år

120, - kr. om ugen

11-13 år

141, - kr. om ugen

14-15 år

164, - kr. om ugen

16 år og ældre

181, - kr. om ugen

Kostpenge
Efter anmodning fra forældre eller andre kan der ydes kostpenge med højst 56
kr. pr. døgn, når barnet er hjemme i mindst 3 døgn.
Den enkelte kommune kan dog overveje, af hensyn til barnets/den unges
kontakt med sin familie, at yde kostpenge ved ophold i hjemmet af mindre
end tre døgns varighed, når særlige forhold taler herfor.
I almindelighed udbetales kostpengene af anbringelsesstedet.
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Medlemskab
Bliv en del af et foreningsnetværk af ligestillede og andre med interesse i
at støtte forældre i udsatte familier.
Som ordinære medlemmer kan optages forældre og pårørende til børn
og unge, der modtager eller har modtaget særligt støtte efter Lov om
Social Service, samt andre personer med interesse for FBU’s arbejde,
kaldet personligt medlemskab. Med personligt ordinært enkelt- eller
parmedlemskab er man valgbar og har stemmeret.
Institutioner, organisationer og virksomheder kan tegne et medlemskab,
som giver 5 forældre i tilknytning til institutionen/virksomheden
mulighed for at deltage i FBU Forældrelandsforeningens forældrerettede
aktiviteter. Herunder også lokalforeningens aktiviteter.
Støttemedlemskab kan tegnes af enkeltpersoner.
Alle medlemmer modtager medlemsbladet FBU-NYT, samt elektroniske
nyhedsbreve.
FBU-LINIEN og brevkassen tager imod henvendelser fra alle, og afhænger
ikke af medlemskab af FBU ForældreLANDSforeningen.
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FBU’s formål er:
• at samle forældre med børn og unge, som har
behov for særlig støtte efter serviceloven
• at støtte og rådgive den enkelte forældre
• at støtte forældre til at tage aktiv del i
samarbejdet omkring barnet
• at arbejde for, at der tilbydes forældrene
støtte i forbindelse med anbringelsen
• at afholde aktiviteter, hvor forældre kan være til
gensidig gavn og støtte for hinanden
• at arbejde for kontinuerligt at gøre myndigheder
og andre involverede opmærksomme på
familiernes særlige behov for støtte før, under og
efter børns og unges anbringelse

