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Et værdifuldt samarbejde  

• Har stor betydning for børnenes trivsel og 
udvikling 

• Vigtigt for forældrene at blive set, hørt, 
forstået som forældre 

• Kommunikation og dialog er central for det 
gode samarbejde 

• Børnenes forældre, søskende og øvrige familie 
er vigtige og betydningsfulde gennem hele 
livet 

 

 

 

 



FBU ForældreLANDSforeningen 

• Foreningen er stiftet i 1969 – af forældre 

• FBU er en brugerorganisation 

• FBU tilbyder frivilligt socialt arbejde 

• FBU’s formål er at samle, støtte og rådgive 
forældre, hvis børn og unge i familien 
modtager eller har modtaget særlig støtte 
efter Serviceloven, herunder anbringelse uden 
for hjemmet  



FBU fortsat 

• Hvordan arbejder FBU: 

• Støtter og rådgiver forældrene gennem kurser, 
aktiviteter og samtalegrupper ex. Årligt 
forældrekursus 

• Støtter og rådgiver og tilbyder at være 
bisidder for den enkelte forælder 

• Arbejder for at støtten ydes til gavn for hele 
familien 

 

 



forældre til et anbragt barn 

• At være forældre med et eller flere børn anbragt udenfor 
hjemmet en særdeles krævende opgave 

• ”Forældre ønsker det bedste for deres barn. Det er en meget svær 
proces at erkende, at det, man som forældre kan tilbyde sit barn, 
ikke slår til.” 

• . 
• menneskeligt nederlag  - ikke at være i stand til at tage sig af sit 

barn, 
• oplevelse af selvværd og selvrespekt  
• føler sig kasserede som forældre  
• personlig krise 
• kan aktivere og forstærke tidligere ubearbejdede oplevelser af 

afvisning, tab og svigt 
 



fortsat 

• tilstand af chok med medfølgende depression og 
selvmordstanker. 

• en lettelse som  er forvirrende og provokerende og 
opleves som en forbudt følelse, præget af skyld. 

• stor ensomhed 

• stå alene med kaos af tanker og følelser 

• tabu 

• hvem kan man snakke med  

• hvem kan holde til at høre om de svære tanker og 
følelser? 



Fortsat 

• reagere med tilbagetrækning i forsøg på at 
beskytte sig selv mod smerten 

• kan bryde kontakten med barn i kortere eller 
længere perioder 

• trække sig fra samarbejdet 
• følelser af savn, sorg, skyld, skam, svigt, vrede, 

jalousi, afmagt, frustration, magtesløshed, 
lettelse, ensomhed betyder for de fleste 
forældre, at de i forbindelse med anbringelsen 
af barnet selv har behov for støtte til at 
håndtere det følelsesmæssige kaos 
 



• Mange forældre føler det særligt vanskeligt, når 
barnet anbringes i familiepleje. Plejeforældre kan i 
forældres øjne komme til at symbolisere 
”superforældre”, der kan alt det, som forældrene ikke 
kan og mere til 

•   
• Usikkerhed – hvordan skal jeg nu være forældre 
•   
• Kræver styrke at gå konstruktivt ind i samarbejdet 

omkring barnet 
•   

 



FBU erfaringer 

• FBU erfaringer at får forældre personlig støtte til krisen, til 
at håndtere de mange følelser, til fortsat at være forældre 
og til at indgå i samarbejdet – vejen til at genfinde den 
nødvendige styrke.  

•   
• Det med personlig støtte vender jeg tilbage til. 
•   
• Senere i forløbet kan forældre måske 
• føle glæde over at barnet trives og udvikler sig 
•   
• føle glæde over samarbejdet og kontakten med dem, som 

tager sig af barnet. 
 



Start af anbringelsen 

• Kommunen fastsætter rammerne for 
samarbejde med forældre og 
plejeforældre/anbringelssted 

• Lav skriftlige samarbejdsaftaler 

• Følg op regelmæssig 

• Reagerer straks på vanskeligheder 

• Konfliktmægling 



Dele forældreopgaver 

• Hvem køber tøj 

• Hvem skal med til læge, tandlæge 

• Hvem skal med til frisør 

• Hvem deltager i arrangementer i børnehave, 
skole etc. – intra net 

• Hvordan træffer vi store beslutninger om 
barnet- konfirmation, fest, m.m. 

 

 

 

 



Forældres ønsker til plejefam. 

• Forældre ønsker anerkendelse og respekt som 
barnets forældre, og accept af at det er dem 
som er far og mor 

• Husk at forældre gør og har gjort det bedste 
de kunne med deres muligheder 

• Fokus på hvad forældre kan, og ikke alt det de 
ikke kan 

 



Plejefamilier 

• Plejefamilier skal være klar over deres rolle og 
opgave i forhold til barnet, de er vigtige 
ressourcepersoner i barnets liv 

• Et ja som plejefamilie er ja til at involvere sig i 
barnets familie og netværk 

• Passe på barnet, holde af det 

• Dermed også holde af forældrene, som barnet 
er en del af   



Forældre 

• Forældre ønsker det bedste for deres barn og 
ønsker at deres barn har det godt hos 
plejefamilien. Forældre ved godt at barnet har 
brug for at blive taget vare på og holdt af i den 
familie det bor. 

• Forældre ved godt, at dette er vigtigt for deres 
barns udvikling og liv. 

• Plejefamilien skal arbejde på at sikre at barnets 
forældre får så god en plads i barnets liv, som 
forældrenes egen situation giver mulighed for.    



Barnet og reaktioner på samvær 

• Hvordan tolke barnets reaktioner før og efter 
samvær 

• Plejefamilier og kommune skal være ydmyge 
overfor tolkning af reaktioner 

• Der kan være mange grunde til reaktioner – 
også grunde som hører til i plejefamilien 

• Selvfølgelig skal man have øjnene åbne for der 
er krænkelser eller overgreb og utryghed  



Arbejdet som plejefamilie 

• At tage vare på en anden families barn og det at 
være i samspil og samarbejde med barnets egen 
familie er ikke noget man bare kan som en 
naturlig ting i verden. 

• En plejefamilie har brug for at kommunen som 
ansvarlig leder og koordinerer den samlede 
indsats efter behov ud fra det enkelte barns 
situation. Kommunen skal tage stilling til rollen 
hos plejefamilien og rollen hos forældrene 



FBU LINIEN 70 27 00 27 

• Landsforeningen driver FBU LINIEN, som er en 
åben anonym telefonrådgivning 

• Der er også en brevkasse, hvor man kan sende 
spørgsmål  brevkassen@fbu.dk 

• FBU LINIEN benyttes af forældre, pårørende, 
støttepersoner (§54) og andre fagpersoner, 
herunder også plejeforældre 

• FBU LINIEN passes af socialrådgivere med mange 
års erfaring inden for anbringelsesområdet 

 



Formål med FBU LINIEN og det 
frivillige arbejde  

• At yde hjælp til selvhjælp 

• Yde omsorg, støtte og rådgivning til 
forældrene 

• At yde støtte i de ”følelsesmæssige processer” 
krise, sorg, vrede, afmagt 

• At støtte forældrene i at blive hørt og blive 
inddraget i sagens forløb 

• At være bisidder til møder med 
forvaltning/anbringelsessted 

 



Hjælp til forældrene 

• Støtteperson til forældre – servicelovens § 54 

• Handleplan til forældrene 

• Forældrekursus afholdt af FBU 

• Temadage afholdt af FBU 


