
                        

                

Invitation til temadag i FBU Region Sjælland 

Lørdag den 23. april 2022 kl. 10-16 

i Frivilligcenter Roskilde (Det gamle attesthus), Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde 

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.  

Vi får besøg af tilsynskonsulenterne Lizzie Andersen og Susie Gadd Vingård fra Socialtilsyn Øst. Vi skal høre 

om, hvilken rolle Socialtilsynet har i familieplejeanbringelser, fx om hvad tilsynet gør for at sikre kvaliteten i 

plejefamilier.  

Advokat Thorbjørn Thomsen fra Advodan Roskilde lægger også sin vej forbi Frivilligcenteret. Han vil fortælle 

om forskellene i tvangsanbringelsessager og tvangsbortadoptionssager.  

Endelig skal vi høre nyt om hvad der rør sig i lokalforeningen og landsforeningen.  

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

for-fbu-region-sjaelland-2/ 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 anden voksen pårørende med. 

Tilmeld dig senest fredag d. 15. april 2022. 

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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Program for temadagen i FBU Region Sjælland, den 23. april 2022  

 
10.00 – 10.20  Ankomst, kaffe og rundstykker  
 
10.20 – 10.50 Velkomst v. Else Karlsson, formand i FBU Region Sjælland og Louise 

Brydov, socialfaglig konsulent i FBU ForældreLANDSforeningen 

 
 Hør om, hvad der rør sig i lokalforeningen og landsforeningen.  

 

11.00 – 12.45  Socialtilsynets rolle i anbringelsessager  
v. Lizzie Andersen og Susie Gadd Vingård fra Socialtilsyn Øst. 

 
Hvordan arbejder Socialtilsynet med kvalitetssikring af plejefamilier? Er der 
nogle særlige programmer, som plejefamilier skal gennemgå – og hvad 
indeholder de? Hvordan er opgavefordelingen mellem sagsbehandler, 
familieplejekonsulent og Socialtilsynskonsulent i anbringelsessager? Og 
hvordan indgår brobygning for barnet imellem forældre og plejeforældre i 
tilsynets arbejde med plejefamilier? 
 
Lizzie Andersen og Susie Gadd Vingård holder et oplæg om Socialtilsynets 
arbejde, og vil hjælpe os med at få klarhed over, hvilken betydning 
Socialtilsynet har i en anbringelsessag. Der vil være rig mulighed for at stille 
spørgsmål, og vi holder en kort pause undervejs.  

12.45 – 13.15  Frokost 
 

13.15 – 15.00 Forskelle i tvangsanbringelsessager og tvangsbortadoptionssager                    
v. advokat Thorbjørn Thomsen fra Advodan Roskilde 

Hvad er det der adskiller tvangsanbringelsessager fra 
tvangsbortadoptionssager? Hvad lægges der vægt på i de forskellige typer 
sager, og hvilken betydning har det for forholdet imellem forældre og børn.  

Thorbjørn Thomsen holder et oplæg om forskellene, og fremhæver, hvor i 
sagerne du som forælder skal være særlig opmærksom og har mulighed for 
indflydelse. Efter oplægget er der god tid til spørgsmål og debat med 
advokaten og hinanden. Vi holder pause med kaffe/te og søde forsyninger 
undervejs.  

15.15 - 16.00  Afslutning på dagen med evaluering 

 


