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Nyhedsbrev - Marts 2022  

 

På denne tid af året, hvor vintergækkerne er ved at bukke under for højere 

temperaturer, og nye spirer viser sig, er der altid drøn på i FBU. Planer for året i 

landsforeningen og lokalforeningerne tager form, og mange forældre ser frem til 

at ses efter nogle mørke vintermåneder, som for mange har været ekstra lange, 

fordi coronaen har gjort afstanden mellem os større. 

 

Det skal vi have gjort noget ved, og det gør vi bedst ved at mødes.  

 

Flere lokalforeninger har opstartet forældrecaféer, og der er både udflugter, 

temadage og sågar en sommerlejr på programmet, idet FBU Region 

Syddanmark med en flot bevilling fra TrygFonden skal en uge på Daneborg ved 

Juelsminde. FBU Region Hovedstaden har startet et forældrekor - Popfulgene. 

To nye netværksgrupper i Forældre i Fokus har netop været afsted på internat, 

og der venter deltagerne ny inspiration og nye bekendtskaber. Du kan læse 

mere om kommende arrangementer i FBU's arrangementskalender.  

 

I nyhedsbrevet kan du læse om FBU's brugerundersøgelse for forældre og 

pårørende til børn, som er eller har været anbragt uden for hjemmet. Vi vil gerne 

https://us3.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=93ffb751393688e6928afaa70&id=1098a07798
https://fbu.dk/arrangement/fbu-region-syddanmarks-sommerlejr-for-foraeldre-og-boern/
https://fbu.dk/popfuglene/
https://fbu.dk/netvaerksgrupper/
https://fbu.dk/arrangementer/


 

blive klogere på, hvordan vi bedst kan hjælpe vores brugere, og vi vil gerne nå 

ud til endnu flere familier.  

 

Du kan også læse om FBU's deltagelse på Folkemødet; om efterspørgslen på 

viden fra frivillige forældre og fagpersonale fra FBU; om status i forhold til 

Barnets Lov; om interessante undersøgelser fra Ankestyrelsen og meget mere. 

 

For den bedste visning af nyhedsbrevet anbefales det, at trykke på ´Se denne 

mail i din browser´ øverst i nyhedsbrevet. God fornøjelse.  

   

 

 

 

 

Brugerundersøgelse  

 

Forældre og pårørende som har eller har haft en social børnesag inviteres 

til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse om, hvordan FBU som uvildig 

forældreforening bedst kan være til gavn for forældre og pårørende med 

en børnesag.  

 

Igennem mange år har FBU tilbudt rådgivning og forskellige aktiviteter for 

forældre, som har været en succes og har bragt familier sammen om det de har 

til fælles - nemlig at være familier med en børnesag i kommunen, primært 

familier, hvor et eller flere børn er anbragt uden for hjemmet.  

 

FBU er en forening for brugerne. Derfor skal FBU være en forældreforening med 

netop de tilbud, som brugerne efterlyser.  

 

Vi vil gerne nå ud til endnu flere forældre med de tilbud, som vi ved er en støtte 



 

for rigtig mange. Vi vil også gerne udvikle vores tilbud, så endnu flere får den 

støtte de har brug for.  

 

Brugerundersøgelsen henvender sig både til forældre og pårørende som kender 

til FBU's tilbud, men den henvender sig også til de, som endnu ikke har fundet 

vej til FBU. Der bliver derfor også inviteret til deltagelse i undersøgelsen 

igennem netværk af forældre og pårørende, som ikke allerede er med i FBU.  

 

Undersøgelsen foretages anonymt. Det vil sige at FBU ikke får nogen 

oplysninger om dit navn eller andre oplysninger om dig.  

 

Du kan hjælpe ved at besvare spørgeskemaet, som du kan komme videre til ved 

at trykke på Besvar undersøgelse. Det tager 5-10 minutter.  

 

Besvar undersøgelse  

 

 

 

 
 

  

 

Lægger du din vej forbi Folkemødet på Bornholm i år, så kom endelig forbi hos 

FBU, som debatterer med andre organisationer på anbringelsesområdet lørdag 

den 18. juni 2022 kl. 12.45-13.45 i Røgeriets Debattelt. 

  

Paneldebatten ledes af journalist Niels Svanborg fra Socialt Indblik, som i foråret 

2022 har interviewet tidligere anbragte og forældre til anbragte til en 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrf2w2yLBPQkrBz8fmC7_B-PegKbAT_9lv0w0k2674Roo22A/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


 

podcastserie, som sætter fokus på forældres oplevelser af at have et barn 

anbragt uden for hjemmet. FBU ForældreLANDSforeningen medvirker til 

podcastserien med sparring og dialog med forældre.  

  

 

 

 

 

 

Barnets Lov begynder at tage form  

 

 

FBU deltager i forskellige følgegrupper og workshops med andre organisationer 

og praktikere. Vi ser, at det politiske arbejde med Barnets Lov er på 

dagsordenen hos alle organisationer på anbringelsesområdet. Det er det også i 

FBU, og vi følger nøje med og søger indflydelse, der hvor vi kan. 

 

Dansk Socialrådgiverforening har afholdt arbejdsmøde med praktikere om 

lovgivningen i forhold til adoption uden samtykke. Det er i den sammenhæng 

vigtigt for FBU, at både kommuner og fagforbund tager ansvaret på sig, og sikrer 

familierne den nødvendige støtte. Med kompetent og målrettet støtte til familier 

kan man nå meget langt, og familierne har krav på at få den nødvendige hjælp.  

 



 

 

Social- og Ældreministeriet har afholdt workshop 

om Barnets Lov, hvor også FBU deltog sammen 

med andre organisationer på socialområdet. Der 

er et stykke vej endnu i udformningen af Barnets 

Lov, men den begynder at tage form, og 1. 

behandling i Folketinget forventes at være til 

oktober 2022. Loven forventes at træde i kraft 1. 

april 2023.  

 

Har du lyst til at læse om FBU's foreløbige 

kommentarer til udkastet til Barnets Lov, som er 

sendt til Social- og Ældreminister Astrid Kragh og 

socialordførerne?  
 

 

LÆS MERE  

 

 

 

 

 

Fagpersoner efterspørger viden hos FBU  

 

FBU tager ud på uddannelsessteder og hos andre organisationer for at udbrede 

viden om anbringelsen set fra forældrenes perspektiv, og for at fortælle om 

FBU's erfaringer med støtte til forældre med en børnesag. Siden efteråret ses 

der fornyet interesse for at få besøg af FBU, særligt i forlængelse af FBU's 

deltagelse på Socialrådgiverdage i 2021, genåbningen af samfundet, samt i takt 

med at FBU's metodeudviklingsprojekt Forældre i Fokus gør sig stadigt flere 

erfaringer med at afholde netværksgruppeforløb for forældre til anbragte børn.  

 

https://fbu.dk/wp-content/uploads/2022/02/FBUs-kommentarer-og-forslag-til-udkastet-til-Barnets-Lov-.pdf


 

Både forældre, frivillige og fagpersonale i FBU tager sammen eller hver for sig 

ud og deler ud af deres viden og erfaringer. Det giver en helt unik viden, når 

forældre fortæller deres historie. Og det er bare så godt gået af forældrene.  

 

Københavns Professionshøjskole som uddanner socialrådgivere har efterspurgt 

gæsteoplæg fra forældre, og ligeledes fra landsforeningen om, hvordan FBU 

som uafhængig forældreforening kan være en støtte for familier. På Roskilde 

Universitet har de haft besøg af landsforeningen med et oplæg om, hvordan 

man kan lave indsatser for forældre, som har sit udgangspunkt i 

brugerperspektivet.  

 
 

 

Århus kommunes Familiehus - et nyt 

tilbud som skal bygge bro imellem 

det kommunale og det frivillige 

foreningsliv fx FBU 

ForældreLANDSforeningen - har 

afholdt webinaret Hele vejen rundt 

om anbringelsen, hvor både De 

Anbragtes Vilkår og FBU 

ForældreLANDSforeningen fortalte 

om de lokale tilbud i Århus og 

omegn.   
 

 

Foreningerne deltog i online debatrum for henholdsvis anbragte børn og unge, 

et for forældre med en anbringelsessag og et rum for plejeforældre og 

fagpersoner. To frivillige forældre fra FBU's lokalforening i Midtjylland var 

repræsentanter fra FBU i debatrummet for forældre.  

 

Landsforeningen har bidraget med et oplæg omkring lovgivningen på 

anbringelsesområdet, på et webinar for støttepersoner i Foreningen af 



 

Professionelle § 54 støttepersoner.  

 

I FBU er vi glade for interessen som fagpersoner, samarbejdsorganisationer og 

uddannelsessteder viser. Det er vigtigt at udbrede viden om familiers rettigheder 

og muligheder for at få den støtte, som bedst egner sig.  

  

 

 

 

 

Følg FBU via sociale medier   

 

 

FBU 'poster' ind imellem opslag på sociale medier om FBU's arbejde for 

forældre med en børnesag eller om kommende arrangementer, som måske er 

interessante for dig.  

 
 

 

 

På LinkedIn kan du finde FBU under navnet 

FBU ForældreLANDSforeningen  

 

   
 

 
 

 

 

På Facebook kan du finde FBU under navnet 

FBU Forældrelandsforeningen  

 

 

 

Alle medlemmer får information om FBU's arrangementer via mail eller 

telefonkontakt. Du behøver ikke at følge FBU på sociale medier for at følge med 

i, hvilke medlemsaktiviteter der tilbydes i lokalforeningerne og i landsforeningen.  

 



 

 

 

 

 

 

 

Nystartet forældrekor i hovedstaden  

 

Popfuglene er et forældrekor i FBU Region Hovedstaden, som er åbent for alle 

forældre i omegnen af hovedstaden, som har lyst til at være med i et forældrekor 

med fast base i Vanløse.  

  

Koret er ledet af en professionel korleder. Der undervises på mange niveauer, 

så hvad enten du har sunget meget eller aldrig sunget før, er du velkommen. Du 

kan også komme, hvis det ikke er noget for dig at synge, så finder vi noget 

slagtøj eller andet til dig.  

  



 

I FBU glæder vi os over at kunne tilbyde et forældrekor for forældre med en 

social børnesag. Sang og musik er en vigtig kilde til trivsel og gode oplevelser 

sammen. Vi håber, at mange forældre både vil lære en masse musikalsk, men 

også menneskeligt – i samklang med en masse andre forældre.  

 

LÆS MERE  

 

 

 

 

 

 

FBU ForældreStøtte i Herning er en selvstændig fond, som tilbyder støtte og 

rådgivning til forældre med en børnesag, kurser og caféarrangementer samt 

bisidning af en socialrådgiver ved møder fx i kommunen og Ankestyrelsen. 

Måske er det noget for dig, at tage med til deres næste kursusdag om hjælp 

til selvhjælp? 

 

Vil du læse mere om tilbuddene i Fonden FBU ForældreStøtte?  

 

LÆS MERE  

 

 

 

 

 

 

https://fbu.dk/wp-content/uploads/2022/03/Popfuglene-plakat.pdf
https://fbuforældrestøtte.dk/wp-content/uploads/2020/12/Kursusdag-d.-23.-april-2022-med-Advokat-og-samvaerskonsulenter.pdf
https://fbuforældrestøtte.dk/


 

FBU ForældreLANDSforeningens Forældrekursus 2022  

 
 

 

Turen går til Laugesens Have i 

Videbæk, når ca. 80 forældre og 

frivillige samles til forældrekursus i 

weekenden den 24-25. september 

2022. Deltagelse er for medlemmer 

og pladserne fordeles først og 

fremmest til forældre med en aktiv 

børnesag. Vil du vide mere om 

FBU's kurser for forældre?   
 

 

LÆS MERE  

 

 

 

 

 

  

Nye undersøgelser fra Ankestyrelsen  

 

Ankestyrelsen har udgivet nogle undersøgelser af relevans for forældre til 

anbragte børn. FBU ForældreLANDSforeningen og forældre til anbragte børn 

har bidraget til følgende to undersøgelser: Kommunernes vejledningspligt over 

for børn og unge i udsatte positioner og deres forældre og Støtte efter 

servicelovens § 54 til forældre, hvis barn er anbragt.  

 

Undersøgelsen af kommunernes vejledningspraksis viser, at mange 

forældre ikke er i en situation, hvor de er i stand til at tage imod vejledning, når 

de står mit i at få anbragt et barn. Der peges på, at vejledning skal gentages og 

https://fbu.dk/kurser-til-foraeldre/
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https://ast.dk/publikationer/ny-undersogelse-stotte-efter-servicelovens-ss-54-til-foraeldre-hvis-barn-er-blevet-anbragt
https://ast.dk/publikationer/ny-undersogelse-stotte-efter-servicelovens-ss-54-til-foraeldre-hvis-barn-er-blevet-anbragt


 

formidles på flere forskellige måder.  

 

Der ud over peger Ankestyrelsen på, at det er kommunernes pligt at vejlede 

forældrene bredt, det vil sige også om muligheder for støtte efter anden 

lovgivning end lovgivningen om særlig støtte til børn og unge. Kommunerne skal 

foretage en helhedsvurdering af vejledningsbehovet, og finde et egnet tidspunkt, 

hvor forælderen er i stand til at modtage vejledningen. Det er ikke tilstrækkeligt, 

at der kun vejledes, når det er på forælderens anmodning.  

 

Undersøgelsen tegner også et billede af, at mangel på sammenhæng i 

sagsbehandlingen udgør en risiko for mangelfuld vejledning. Manglen på 

sammenhæng skyldes ofte sagsbehandlerskift.  

  

Undersøgelsen af kommuners praksis med at tilbyde støtte til forældre 

under anbringelsen viser, at alt for få forældre modtager støtte efter 

servicelovens § 54. På trods af både kommuners og forældres positive 

erfaringer med at bruge støttepersoner efter § 54, stk.1, så anvendes der kun 

støttepersoner i 26 % af anbringelsessager.  

 

Undersøgelsen viser, at når forældre tilbydes støtte efter § 54, stk. 2 i 

forbindelse med anbringelsen, så er støtten både til gavn for forælderen og for 

barnet. Der peges på, at forældre oplever at have brug for mere støtte end den 

støtte, som de får tilbudt. Kommuner oplever, at det er nødvendigt for at støtten 

skal være effektiv, at der er et godt samarbejde mellem de offentlige sektorer og 

forvaltninger, således at der kan laves nogle samstemte og helhedsorienterede 

planer for støtten til forældrene.  

 

Både kommuner og forældre oplever, at forældrehandleplanen er et godt 

styringsredskab for støtten. På trods af dette viser undersøgelsen, at der ikke 

sker en formel opfølgning på målene for støtten i mange sager. 

 



 

 

 

 

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.   

 

  

 

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.   

 
 

 

 

Copyright © 2022 FBU ForældreLANDSforeningen 

FBU ForældreLANDSforeningen  

Charlottenlund Stationsplads 2 

Charlottenlund 2920  

Denmark 

 

 

 

   

 

 

https://fbu.dk/
mailto:info@fbu.dk
http://www.twitter.com/
http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/

