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De Anbragtes Vilkår er en socialpolitisk interesseorganisation stiftet af 
tidligere anbragte. Foreningens vision er et samfund, hvor anbringelser 
skaber tryghed og løfter børn ud af en udsat position. 

Anbringelsesområdet er komplekst med mange aktører, regelsæt 
og logikker. Som interesseorganisation er vi sat i verden for at skabe 
opmærksomhed om, hvad den kompleksitet betyder for et børne- og 
ungeliv. Det gør vi ved at bruge den viden, som kommer fra de levede 
erfaringer med anbringelse, og vi arbejder for, at den viden bringes i 
spil i udviklingen af politik og praksis.

Hvert år udgiver vi en årsrapport, hvor man kan læse om vores arbej-
de. I denne årsrapport kan du læse om De Anbragtes Vilkårs arbejde i 
2021. 

Rigtig god læselyst!  

Mikkel og Alexander, der er frivillige i De Anbragtes Vilkår debatterer foreningens holdninger og fremtid på efterårets stormøde.
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42% efterværnsmodtag-
ere mener ikke, at de har 
modtaget den støtte, de 
har behov for 1

2 år er den gennemsnitlige 
varighed på efterværn. 
Man kan få efterværn frem 
til man fylder 23 år 1

Hver 10. tidligere anbragte 
oplever hjemløshed i ung-
dommen6

13.532 børn og unge er 
anbragt udenfor hjemmet i 
Danmark 2 

Anbragte børn i almene 
grundskoleklasser ligger ca. 
2 karakterpoint under gen-
nemsnittet blandt øvrige 
elever ved afgangsprøven 
i dansk og matematik i 9. 
klasse 3

Der er store kommunale 
forskelle på tildelingen af 
efterværn. I én kommune 
modtager knap 80 % af de 
anbragte unge efterværn, 
hvor det i én anden kom-
mune blot er 40 % 1

Tidligere anbragte er 7 x så 
ofte i misbrugsbehandling 
som ikke-tidligere anbragte 
børn og unge 4

40 % af unge, der enten 
har en fast kontaktperson 
som forebyggende foran-
staltning eller er anbragt 
udenfor hjemmet, har ikke 
fået oplyst deres rettighed-
er om at få inddragelse i 
egen sag.

Hver 3. anbragte har svært 
ved at få fat på deres 
sagsbehandler, når de har 
behov for det5
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Det har været et spændende og vigtigt år i or-
ganisationen, hvor vi har vist, at vi er kommet for 
at blive. Vi oplever stadig større efterspørgsel på 
vores levede erfaringer og foreningen forsætter 
med at skabe nye knopskud. 

DAV samarbejder om forandring i praksis

I 2021 har DAV begyndt udviklingen af et lovende 
praksisspor, hvor vi er med til at rådgive praksis, 
og hvor de levede erfaringer lokalt får plads til at 
udvikle vilkår for anbringelsen. 

Det er en peer- og løsningsorienteret indsats, hvor 
tidligere anbragte bidrager med at interviewe 
nuværende anbragte om deres erfaringer og med 
at give konstruktiv sparring, fx på indretningen af 
kommunens anbringelsesindsats. Erfaringerne med 
de første samarbejder med kommuner og instituti-
oner er gode, og vi oplever stigende interesse for 
den type af samarbejde. 

Interesseorganisationen DAV – kæmper for 
politisk gennemslagskraft

Nationalt har reformen Børnene Først skabt en 
spillebane for at få DAVs viden ind i afgørende 
lovgivning. I maj landede forligspartierne en aftale 
om, hvordan fokus i reformen skulle være og det 
er en milepæl for DAV at være nået dertil, hvor vi 
kan bringe de anbragtes stemme så langt frem i 
politiske forhandlinger.

I foråret 2022 arbejder politikere og embeds-
mænd frem mod et lovforslag, der skal behandles 
i Folketinget i efteråret. DAV arbejder videre med 
at bringe de levede erfaringer ind gennem works-
hops, paneler og gennem løbende kontakt med 
politikerne.

DAVs årstema ’Et Rigtigt Hjem’ har spillet en cen-
tral rolle i vores arbejde gennem hele 2021. Med 

over 100 tidligere og nuværende anbragte har 
vi formuleret 10 kendetegn på, hvad en anbrin-
gelse som minimum bør rumme – altså hvad vi 
mener, når vi siger, at alle anbragte skal have et 
rigtigt hjem med samme muligheder som børn 
og unge, der ikke er anbragt. På den baggrund 
har DAV-frivillige været i dialog med politikere op 
til kommunalvalget, holdt oplæg på konferencer 
og budt ind til samtaler med døgntilbud. Arbej-
det for at sikre alle anbragte børn og unge et 
rigtigt hjem vil fortsætte på tværs af nye årste-
maer.

2021 var også året, hvor vi afholdt en faglig kon-
ference. ’Kærlighed i professionen’ indhegnede 
en vigtig debat om anbragte børn og unges 
mulighed for at møde autentisk omsorg i anbrin-
gelsen. Foreningens frivillige satte rammerne ved 
at vise eksempler på, hvordan nogle anbragte 
børn møder kærlighed i anbringelsen og hvad 
det betyder, mens andre oplever voksne, der 
ikke giver kram eller nærvær, og hvor relationer-
ne er præget af faglig distance. Konferencen 
blev taget godt imod med engagerede delta-
gere fra praksis, fra faglige organisationer og fra 
forsknings- og uddannelsesinstitutioner. 

Vi bliver flere, så vi kan gøre mere

Forrige år kom vi på finanslovsreserven i 4,5 år i 
perioden 2021-2024. En vigtig anerkendelse af 
vores arbejde, som også betød bedre økonomi-
ske rammer. I år er økonomien yderligere styrket: 
Vi bygger videre på et godt samarbejde med 
Bikubenfonden og med Egmont Fonden, som i 
2021 bekræftede en flerårig bevilling til forenin-
gen. Det styrkede økonomiske fundament har 
sikret flere kræfter til sekretariatet, hvor nye med-
arbejdere bl.a. hjælper med at udvikle de bed-
ste rammer for, at DAVs medlemmer og frivillige 
kan byde ind i politik- og organisationsudvikling. 
Vi forsætter også på 2. år DAV Akademiet, hvor 

FORMANDSKABET 
HAR ORDET 
– efterspørgslen og organisationen vokser

tidligere anbragte ansættes som trainees i se-
kretariatet og indgår i medarbejderstaben med 
vigtige kompetencer og viden. Partnerskaberne 
med fondene har desuden givet DAV mulighed 
for at udvikle en faglig strategi for de næste 4 år, 
så vi får prioriteret indsats og kræfter bedst mu-
ligt og får mest påvirkning for vores arbejde. 

Hvad ser vi frem mod?

Sideløbende med Børnene Først har vi i 2021 
spillet stort ind med de levede erfaringer med 
overgangen til voksenlivet, og det er et arbejde 
der fortsætter. En af de helt store mærkesager 
for DAV er et styrket efterværn. Vi forventer, at 
forhandlinger vil komme i løbet af 2022. Her 
lægger vi mange kræfter, både 
i at forberede indhold til nye løs-
ninger, men også i at arbejde på 
en lovfæstet ret til, at man som 
anbragt ung får en god vej ind i 
det selvstændige voksenliv.

Børnene Først kommer som 
nævnt i høring senere på året. 
Det er et ambitiøst og vigtigt re-
forminitiativ for vores område. Vi 
håber på og vil gøre vores for, at 
det ikke kun forbliver flotte over-
skrifter og gode intentioner, men 
at de bliver omsat i paragraffer, 
der giver mening og bliver rodfæ-
stet i praksis.

Og så glæder vi os til at løfte en 
debat frem om børnesyn på an-
bringelsesområdet. Vi vil skubbe 

på for at ændre gamle logikker og forståelser, 
der dominerer på feltet, og som vi oplever, kan 
være til hinder for udviklingen af gode og trygge 
vilkår for anbragte børn og unge. 

Tak for i år, til alle vores vigtige og gode samar-
bejdspartnere, nye som gamle. Og en helt særlig 
tak til vores frivillige, unge og voksne tidligere og 
nuværende anbragte. I er DAVs rygrad, I giver 
DAV rækkevidde. 

Vi glæder os til at fortsætte arbejdet i 2022.

David Adrian Pedersen, bestyrelsesformand 

Leika Fuglsang, næstformand

   2021 har vist DAV, at mange er interesserede i at    
 lytte til og inddrage de levede erfaringer i udviklingen 
af både politik og praksis.
– David“
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De Anbragtes Vilkår blev stiftet i 2013 af tidlige-
re anbragte med en vision om, at anbringelser 
formår at løfte børn ud af en udsat position og 
giver dem mulighed for at udfolde deres fulde 
potentiale. I dag er vi en forening for og med 
nuværende og tidligere anbragte. 

Vores arbejde er centreret om at indsamle viden 
og erfaringer fra både tidligere og nuværende 
anbragte, for herefter at bearbejde og systema-
tisere den viden, kommunikere den ud til politike-
re, forskning og praksis og ad den vej være med 
til at styrke anbringelsesområdet. 

Arbejdet i De Anbragtes Vilkår drives og løftes i 
stor udstrækning af en lang række nuværende og 
tidligere anbragte, hvoraf mange arbejder frivilligt. 
Vi tror på, at mødet med én, der selv har stået i 
den virkelighed, der tales om, giver nødvendig og 
brugbar indsigt. At den enkeltes historie i kontek-
sten af de manges, kan skabe inspiration til foran-
dring. Ud fra denne overbevisning tilstræber vi – og 
bryster os af - at være et nuanceret talerør for 
barnets perspektiv ind på anbringelsesområdet.

I arbejdet med at styrke forholdene på anbrin-
gelsesområdet bruger foreningens nuværende 
og tidligere anbragte deres egen erfaring og 
historie på forskellig vis. De Anbragtes Vilkår har 
som grundlæggende præmis, at det altid er 
nuværende eller tidligere anbragte, der re-
præsenterer foreningen – dvs. tager til politiske 
høringer, holder oplæg eller deltager i debatter 
på anbringelsesområdet. 

”I undersøgerkorpset taler jeg med nuværende anbragte 
børn og unge om deres oplevelse af at være anbragt. Det 
er fantastisk at opleve, hvor åbne de er. Der opstår en helt 
særlig samhørighedsfølelse mellem os, fordi vi begge to ved, 
hvordan det er at være anbragt.”
 
– Katja

”Det fede ved at være med 
i Ekspertgruppen er, at man 
får en følelse af at blive hørt, 
og at man ikke er alene. 
Samtidig med at man måske 
kan være med til at hjælpe 
nogle andre” 

– frivillig i Ekspertgruppen

Et unikt arbejde med frivillige, tidligere anbragteARBEJDET I DE  
ANBRAGTES VILKÅR

Sådan arbejder vi 
 
Den viden, De Anbragtes Vilkårs arbejde baseres på, kommer fra det levede liv. Både til vores årlige stormøder, 
i arbejdsgrupper blandt vores mange frivillige og meget andet, deles erfaringer fra nuværende og tidligere an-
bragte, som bliver grundlaget for vores viden. Ovenpå den viden formulerer foreningen konkrete anbefalinger til 
fx politikere, kommuner og andre organisationer på anbringelsesområdet. 

Personlig  
empowerment

De mange 
historier giver en 
samlet ny viden

Forandring i 
praksis

Nye rammer og 
strukturer

Lovgivning, 
økonomisk og 

strukturelt

Mindsker ulighed 
mellem anbrag-

te og ikke-an-
bragte

3 måder at bidrage på
 
Advisory Board: 

Bidrager til foreningens politikudvikling med inputs til publikationer, deltager i politiske høringer, holder 
oplæg eller laver gæsteundervisning, bruger egen erfaring historie i pressen.

Peer-frivillig: 

Afholder samtalegrupper for nuværende anbragte 
børn og unge. Bruger egne erfaringer til at kunne 
møde børnene og de unge til ligeværdige snakke 
om livet som anbragt.

Undersøger-korps: 

Er med til at interviewe nuværende anbragte børn 
og unge med henblik på at præsentere viden og 
forslag til ændringer for kommuner og institutioner. 

Anbringelse – perspektiver fra alle 
faser i livet
 
I De Anbragtes Vilkår er vi ikke i tvivl om, at man skal 
forstå anbringelser i et livsperspektiv. Anbringelsen 
oplever man mens man er i den, naturligvis. Når man 
kommer ud af den, får man et nyt perspektiv på den; 
man ser, hvad man har fået med – eller manglet. 
Derfor er det vigtigt for foreningen, at vi kan trække 
på erfaringer både fra dem, som aktuelt er i det og 
dem, som kigger tilbage.

Derfor har foreningen en ekspertgruppe, der bidrager 
med erfaringer og oplevelser fra nutidens anbringel-
sesliv, og giver inputs til aktuelle dagsordner. Som del-
tager i ekspertgruppen skal man være minimum 12 
år. Alle inputs fra ekspertgruppen af nuværende an-
bragte er altid anonyme. Samtidig samler foreningen 
også både de unge voksne og dem, vi kan finde på 
at kalde ’seniorerne’. Fælles for sidstnævnte er, at de 
har stiftet bekendtskab med anbringelseslivet i 70erne 
og tidligere. Deres livserfaring og horisont rækker der-
for ganske langt, og de bidrager derfor med vigtige 
refleksioner om at være tidligere anbragt. Vi er stolte 
af at være en forening som engagerer på tværs af 
alder.
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ÅRSTEMA OG POLITISK TOPMØDE 2021:  

ET RIGTIGT HJEM
Efter at have afviklet 3 topmøder digitalt i vinteren 
2021, åbnede landet endelig igen, og vi kunne in-
vitere til et fysisk politisk topmøde d. 26. juni 2021. 
Her deltog både kommunalpolitikere, repræsen-
tanter for interesseorganisationer i vores felt, fra 
fonde og forskere sammen med tidligere anbrag-
te. Formålet var at blive klogere på, hvad der skal 
til for, at kommunerne kan sikre, at alle anbragte 
børn og unge får et rigtigt hjem. 

Udgangspunktet for dagens program var vo-
res vision om ’Et Rigtigt Hjem’, der indeholder ti 
kendetegn ved et rigtigt hjem. På baggrund af 
mere end 100 tidligere anbragtes egne histori-
er, erfaringer og drømme havde vi kort forinden 
udgivet publikationen af samme navn, der stiller 
skarpt på, hvad der konkret skal forandre sig, hvis 

anbragte børn skal opleve mere kvalitet i deres 
anbringelse. 

På dagen blev drøftet, hvad der på nuværende 
tidspunkt står i vejen for, at alle anbragte kan 
få et rigtigt hjem, og hvordan disse udfordringer 
og forhindringer i praksis kan blive minimeret og 
håndteret. Her var der særligt fokus på, hvad 
kommunerne umiddelbart kunne gøre indenfor 
de eksisterende rammer. 

Udbredelsen af de ti anbefalinger, og arbejdet 
med at sikre alle anbragte børn og unge et ’rig-
tigt’ og trygt hjem, har fyldt meget på tværs af 
arbejdet i 2021, og vores vision om og arbejde for 
Et Rigtigt Hjem vil fortsat være et særligt fokusom-
råde de kommende år. 

De 10 prioriterede anbefalinger til ’Et Rigtigt Hjem’

Anja og Mitra, der begge 
er frivillige i De Anbragtes 
Vilkår, præsenterer ’Et Rig-
tigt Hjem’ for Signe Bohm, 
programchef i Egmont 
Fonden

Det var så rart, at mine (bio) forældre måtte komme og 
se mig spille håndbold hver eneste søndag i sæsonen 

– tidligere anbragt om et ordentligt forældresamarbejde  

Køkkenet på mit opholdssted var altid låst, så man skulle 
fx spørge en voksen for at få et glas vand – det ville 

altså være for underligt at tage venner med hjem til 

– tidligere anbragt om en åben dør for venner  

“
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Samia, 24 år, frivillig i De Anbragtes Vilkårs 
Advisory Board

”Jeg er vild med, at min individuelle historie ikke 
skal være det bærende, men at vi ligesom er i det 
sammen.”

Helt tilbage fra før jeg blev anbragt, har jeg været 
optaget af, hvordan man er en god voksen overfor 
børn. At alle børn har det godt, ligger mig meget på 
sinde, og er noget jeg har fokus på i alt mit arbejde. 
I DAV har jeg fundet et sted, hvor jeg kan tale ind 
anbringelses-agendaen, uden at min personlige 
oplevelse nødvendigvis skal frem i lyset. Jeg kan stå 
i læ af DAV. Jeg har sgu aldrig kunne stå i læ nogen 
steder før.

Jeg taler måske ikke så åbent om at være en del af 
DAV. Men det betyder meget for mig, at det shit-show 
uden pauser, som min anbringelse var, kan bruges til 
noget konstruktivt. Det giver mig mulighed for at brin-
ge min erfaring i spil til fx Barnets Lov, uden jeg skal 
sige ”Hej, jeg har været anbragt.” For mig, er det ikke 
dét, at jeg har været anbragt, der fylder så meget – 
det er hvad jeg bruger min erfaring om anbringelse 
til nu. 

Jeg finder personlig styrke i at tale om min anbringel-
se i et fællesskab, hvor vi har forskellige oplevelser 
og derfor mener noget forskelligt. Hvor styrken er de 
manges oplevelser, de manges refleksioner. DAV er 
en fremtrædende aktør til at sætte barnets perspek-
tiv i spil og tage vores erfaringer seriøst. På den måde 
mener jeg, at DAV står for et kæmpe holdningsskif-
te, som egentlig har påvirket hele socialområdet. 
’DAV-metoden’ vil jeg nærmest kalde det

Samia er til daglig aktiv indenfor ungdomspolitik og gaming-influent. 

Casper, 18 år, frivillig i De Anbragtes Vilkårs 
Ekspertgruppe af nuværende anbragte

”Det er nemmere med DAV i ryggen til at fremme 
mine meninger. Vi kommer længere i fællesskab, og 
skaber mere forandring i flok.” 

Igennem min anbringelse har jeg bøvlet meget med 
systemet, og der er meget, jeg synes, kunne være 
bedre. Jeg er som person anlagt til at mene noget 
om alting. Jeg føler, jeg har en pligt til at gøre noget, 
hvis jeg faktisk kan bidrage. Jeg kan faktisk slet ikke 
lade være. Så da jeg hørte om DAV gennem min 
plejefamilies netværk, gav det kun mening for mig at 
komme med. 

DAV repræsenterer jo et meget bredt aldersspænd, 
hvor alles erfaringer er lige vigtige, fordi de siger og 
viser noget om noget forskelligt. I Ekspertgruppen er vi 
den direkte førstehåndskilde. Det bliver ikke mere ak-
tuelt og mere nært end os. Hvor de tidligere anbrag-
te kan sige en masse om overgangen til voksenlivet 
og de udfordringer man møder senere i livet, kommer 
vi med det helt rå og upolerede materiale, der ikke 
er bearbejdet. Vi står i det lige nu. Det, vi oplever, er 
noget, der kan handles direkte på. 

Møderne med Ekspertgruppen er enormt afstressen-
de for mig. Her skal jeg bare være mig, og give mine 
erfaringer videre. Og så kan det være med til at gøre 
en forskel for andre. Det giver en virkelig god følelse. 
Nærmest som en byrde, der bliver løftet fra mine 
skuldre. DAV er lidt ligesom en fagforening for os nu-
værende og tidligere anbragte, der hjælper med at 
varetage vores interesser og forbedre vores forhold. 

Casper går i 2. g og arbejder desuden i hjemmeplejen.

Der er mange forskellige måder at være frivillig på i De Anbragtes Vilkår. Her kan du møde 4 af de 
frivillige, der på hver deres måde er stærke medspillere i det arbejde, DAV udfører hver dag. Det er bl.a. 
deres indsats og deres erfaring, som DAV står på skuldrene af.

4 FEDE FRIVILLIGE!

Elsie, 38 år, tovholder og frivillig i De An-
bragtes Vilkårs Advisory Board

”I lang tid kendte jeg til DAV, men troede ikke, det var 
for en som mig, der har haft en god anbringelse”

Jeg blev bekendt med De Anbragtes Vilkår på de so-
ciale medier og har længe fulgt arbejdet på sidelin-
jen. Længe troede jeg ikke, det kunne inkludere mig, 
fordi jeg har haft en god anbringelse i en god pleje-
familie. Og så har jeg lige skulle tage tilløb. Jeg har 
oplevet, at folk omkring mig er blevet forskrækkede, 
når jeg har fortalt at jeg var eller har været anbragt, 
og jeg er blevet rådet til at sige, at jeg var adopteret 
i stedet for. Det har afholdt mig fra at tale åbent om 
min anbringelse tidligere. 

Siden jeg første gang henvendte mig er jeg blevet 
taget imod med åbne arme, både af sekretariat, 
formandskab og mine med-frivillige. Jeg har aldrig 
kendt andre tidligere anbragte, og i DAV har jeg 
fundet et helt specielt fællesskab, jeg aldrig før har 
mærket. I DAV er jeg ikke ’mærkelig’, og skal ikke 
holde noget hemmeligt. Her er jeg ikke den eneste, 
der har haft svært ved at finde fodfæste eller følt, at 
jeg var gået i stykker.

Derfor valgte jeg også at gå helhjertet og stort ind i 
DAV og blive tovholder for en klynge af de frivillige. 
Selvom jeg aldrig har talt om min anbringelse før, har 
det altid været mit hjertebarn at sætte fokus på, at 
rammerne i et anbringelsesliv kan være svære og 
udfordrende. Også selvom man har en fantastisk 
plejefamilie, som jeg har haft. 

Elsie arbejder som ungekonsulent i en kommune. 

Henrik, 64 år, frivillig i De Anbragtes Vilkårs 
Advisory Board

”Det historiske perspektiv er vigtigt for at kunne se, 
hvad der egentlig har ændret sig på området.”

Jeg var anbragt i en tid, hvor meget var anderledes 
end i dag. Men i mødet med yngre, tidligere an-
bragte kan jeg se, hvordan oplevelser og følelser går 
igen på tværs af alder. Bortset fra at min sag ikke er 
computerskrevet, står der de samme ting. Det er de 
samme etiketter. Man kaldte det måske bare noget 
andet, da jeg var anbragt. 

Især til vores topmøder, hvor jeg både har været 
med som deltager og haft rollen som bordformand, 
har jeg kunne se, hvor vigtigt det er med perspektiver 
fra flere generationer. De unge kan fortælle om livet 
som anbragt i nyere tid, hvor vi der er lidt ældre, kan 
se tingene i et længere stræk af erfaringer. Vi ved, 
hvordan det er at have været anbragt for mange år 
siden, og kender til de udfordringer man møder, når 
man er i 40´erne og 50´erne. Man er ’tidligere an-
bragt’ hele livet og det fylder noget hele livet - også 
40 år efter. Det overser omverdenen tit. 

For mig giver DAV et fælles rum til at kunne tale om 
de her ting, som kun vi med anbringelsesbaggrund 
forstår. Jeg bliver bekræftet i ting, jeg længe har gået 
med for mig selv. Det er befriende for mig at kunne 
tale om. Det gør, at jeg i dag er mere åben omkring 
min baggrund, end jeg var tidligere. Jeg har været 
med i DAV siden 2018, hvor foreningen stadig var 
meget ny. Siden er der kommet mange nye folk til, og 
vi har fået positioneret DAV som et stærkt talerør for 
anbragte – et talerør, der ikke fandtes før.

Henrik har arbejdet mange år med børn og unge, bl.a. som skolele-
der og underviser.
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POLITISK AFTALE: 
BØRNENE FØRST
I De Anbragtes Vilkår har vi fulgt arbejdet med reformen Børnene 
Først tæt. Da udspillet kom i januar 2021, blev vi glade for at se, at 
udspillet indeholdt flere aftryk fra vores forening. Bl.a. fra det sæt 
af anbefalinger, som formand David Pedersen og en række af 
vores frivillige overleverede til social- og ældreminister Astrid Krag 
i sommeren 2020. I det følgende fortæller David om det arbejde, 
der ligger forude, og de gode takter, som De Anbragtes Vilkår 
særligt ser i den politiske aftale.

Det var en milepæl for anbringelsesområdet, da før-
ste version af Børnene Først-reformen blev præsen-
teret i starten af 2021. Men flere konkrete tiltag om fx 
adoption, tvangsfjernelser og sanktioner til forældre 
mødte også kritik, både fra os og flere politiske par-
tier. I den politiske aftale, der landede i maj, var flere 
af disse taget ud, og alle politiske partier med und-
tagelse af Nye Borgerlige stod bag aftalen. Aftalen 
blev også modtaget med optimisme i De Anbragtes 
Vilkår – jeg ser politisk vilje til at gøre noget for at løfte 
området og jeg oplever, at vi bliver lyttet til. 

Hvor er vi nu: DAV holder fast 

På trods af de gode takter i aftalen, er vi bekymrede 
for, om det lykkes at omsætte de gode intentioner til 
reelle forbedringer for anbragte børn og unge. 

“Det er vigtigt at understrege, at alt ikke 
bare er lykkedes med en aftale. Vi er 
spændte på at se, om den her reform bliver 
implementeret bedre end tidligere reformer, 
og hvordan kommunerne vil gøre det i 
praksis.” 

-  David Pedersen, interview til Politiken d. 11. maj 2021

De 35 initiativer i reformoplægget er for tiden ved 
at blive omskrevet til reelle lovforslag. I løbet af 
foråret har været afholdt en workshop i Social- og 
Ældreministeriet samt et praksispanel hos Dansk 
Socialrådgiverforening, hvor dele af lovteksten 
har været drøftet. De Anbragtes Vilkår deltog ved 
begge arrangementer. Processen frem mod et 
lovforslag og ekstern høring blev forlænget, da 
flere ordførere fandt det nødvendigt med mere 
tid til den komplekse lovgivning og initiativerne i 
den, og ikke mindst til inddragelse af andre aktø-
rer på området. Det var DAV enig i behovet for, 
og vi sidder klar til at byde ind i en ekstern høring 
af lovforslaget, som forventes at være på trap-
perne her i foråret 2022. Det samlede lovforslag 
forventes færdig til sommer, hvorefter det frem-
sættes til 1. behandling i Folketinget.

At omsætte børneliv og kompleks velfærd til lov-
givning er uden tvivl svært arbejde. I De Anbrag-
tes Vilkår vil vi gøre, hvad vi kan, for at presse på 
og pege på, hvor de præsenterede forslag ikke 
kommer i mål. Vi ser frem til at se det endelige ud-
kast til lovforslaget, og håber at det afspejler de 
input, vi allerede har givet i dialogen med ministe-
riet i sidste del af 2021 og første del af 2022.  

David Pedersen kommenterer på den politiske aftale 
om Børnene Først i TV2 News.
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Tidligere reformer der har været særligt afgørende  
på anbringelsesområdet
 
1905: Lov om behandling af forbryderiske og forsømte børn og unge personer

Den første egentlige lov om børneforsorg, hvormed staten påtager sig ansvaret for og retten til at 
(tvangs)fjerne børn fra hjemmet.

1933: Forsorgsloven (en del af Socialreformen)

Socialreformen samler de mange eksisterende love og regler på det sociale område i fire love, 
herunder Forsorgsloven. Afløser ’Fattigloven’ fra 1891 og indeholder retsprincipper fremfor skøns-
principper. 

1976: Bistandsloven

Samler en række love om offentlig forsorg, herunder børne- og ungdomsforsorg. Børneværnene 
nedlægges. Tilsyn overgår til kommunerne.

1998: Serviceloven

Afløser Bistandsloven fra 1976. 

2006: Anbringelsesreformen

Indføres som en del af Serviceloven á 1998 og medfører bl.a. en række øgede dokumentations-
krav til myndighed, fokus på øget inddragelse af børnene selv og deres familier samt efterværn 
som centralt tema. 

2011: Barnets reform

Erstatter Anbringelsesreformen som del af Serviceloven. Stort fokus på at sætte barnet i centrum, 
bl.a. gennem ændringer i samværsregler og et generelt øget fokus på barnets egen mening og 
ønsker. 

2014: Tilsynsreformen

Med det formål at styrke kvaliteten i anbringelseshjemmene oprettes 5 Socialtilsyn, ét i hver region, 
som får til opgave at stå for tilsyn med anbringelseshjemmene. Opgaven lå før i  kommunerne. 

Særligt vigtige elementer i aftalen
Frem mod det endelige lovforslag har vi særligt fokus på:

Et nyt børnesyn – en grundrevision af ’Handleplanen’

I De Anbragtes Vilkår har vi tidligere kritiseret handleplanen for primært at fokusere på problemer 
ved barnet. Vi mener, man i stedet bør fokusere på barnets kontekst og omgivelser - de skal ska-
be gode forudsætninger for et godt børneliv. 

En styrket stemme til barnet – mere indflydelse på eget liv 

Med Barnets lov lægges op til at anbragte børn nu skal have partsstatus og dermed ret til at blive 
hørt når de fylder 10 år fremfor 12 år, som det er i dag. I De Anbragtes vilkår ser vi positivt på æn-
dringen, da vi mener at det styrker det enkelte barns oplevelse af medbestemmelse og ejerskab 
over eget liv. Herudover bifalder vi barnets mulighed for en ’second opinion’, hvormed Ankesty-
relsen skal vurdere nødvendighed og rimelighed i en flytning af barnet, ligesom vi ser positivt på 
barnets mulighed for at fravælge samvær med den biologiske familie. Ingen børn bør tvinges til 
samvær. Samtidig kalder nye rettigheder også på, at vi sikrer os, at børnene og de unge kender 
og er i stand til at bruge de rettigheder. 

En diskussion af kvalitet i anbringelsen

Reformudspillet lagde op til en gentænkning af kvalitetsforståelsen med udgangspunkt i det 
levede livs perspektiv. Det mener vi, er absolut nødvendigt. Uden en grundlæggende beslutning 
om, hvad vi forventer af anbringelseshjem og de voksne, som børnene har dér, lykkes vi ikke med 
ambitionen om at sætte børnene først. 

Færre skift og øget kontinuitet for den anbragte - to sagsbehandlere

Fremover skal hvert barn altid have to sagsbehandlere på sin sag. Sådan var oplægget i den 
politiske aftale, og det giver mening som en vej til at undgå videntab, når sagsbehandler skifter. 
I det første lovudkast, vi har set, er det ikke ført igennem. Derfor arbejder vi for, at det fastholdes i 
lovforslaget.

En god overgang til voksenlivet – en gennemsyn af efterværnet

Endelig er der lagt op til et ’servicetjek’ af den nuværende model for efterværn. Her mener vi i 
De Anbragtes Vilkår at udgangspunktet skal være, at den unge 

o Har et stabilt sted at bo

o Er i gang med job eller uddannelse

o Har en stabil relation/ et netværk at trække på og læne sig op ad

Vi var glade for at se, at forligspartierne har valgt at sætte netop disse pejlemærker op for frem-
tidens efterværn. I de kommende forhandlinger vil vi i De Anbragtes Vilkår særligt have fokus på, 
dels, at efterværn bliver en ret, og dels at efterværnet har en kvalitet, hvor man som ung oplever 
at få den støtte og opbakning, som man har brug for, for at komme godt ind i voksenlivet.

Kilder: Signe Fjordside, 2021. Praksislogikker og børnesyn, Århus Universitet 2021. Uddrag af ‘Lov 
om offentlig Forsorg’ vedrørende særhjælp, kommunehjælp og fattighjælp, 20. maj 1933. 
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FØRSTE GANG 
JEG VAR MED 
TIL FOLKEMØDET 
 
”Alle kan debattere klima – men de færreste kan tale 
med om, hvordan det er at være anbragt.”
– Cecilia, frivillig i De Anbragtes Vilkår

På årets Folkemøde på Born holm, var Cecilia på 
scenen for at dele vigtige budskaber og erfaringer 
fra hendes egen histo rie som anbragt. ”Jeg glæ-
dede mig til, at jeg skulle afsted. At jeg skulle prøve 
noget helt nyt, med en forening jeg hurtigt var 
blevet rigtig glad for. Og at jeg skulle over og tale 
om noget, jeg er så passioneret omkring.”

Cecilia deltog både i en hånd holdt, live-streamet 
debat, der blev optaget i et sommerhus som en 
del af Folkemødets forsøg på et corona-venligt 
Folkemøde, og i en debat på scenen på Folkemø-
de-pladsen. Her fortalte hun om gode og ud-
fordrende erfaringer ved hendes egen anbringelse 
sammen med Emma-Luna og Leika, der er hhv. 
frivillig i De Anbragtes Vilkår og foreningens næst-
formand.

Sekretariatet har til opgave at sørge for, at man 
som frivillig debattør og deltager altid føler sig godt 
klædt på og forbe redt til det, man skal deltage 

i. Derfor var der forud for Fol kemødet blevet 
afholdt forbe redelsesmøder. ”Jeg var glad for de 
møder. Man skal altid tænke over, at det kan væk-
ke nogle ting i en at tale om sin anbringelse. Man 
skal tage sig tid til at forberede sig mentalt. Jeg 
kender jo min historie og føler derfor ikke, der er 
noget at være nervøs for. Men forbe redelsen med 
sekretariatet er alligevel vigtig.”

Foreningens størrelse taget i betragtning, opleve-
de Cecilia, at vi fik tilkæmpet os meget taletid. 
Det var hun især glad og stolt over, da hun ser De 
An bragtes Vilkår som en forening, der giver noget, 
man ellers ikke ser så meget af på Folkemø det: 
”Mange foreninger arbej der for udsatte. De har 
ikke selv været i situationen. Men vi har selv den 
baggrund, vi taler om. Vi kan fortælle en historie, 
man ikke har hørt før.”

”Folkemødet er jo en kæmpe platform i forhold til at komme 
ud med vigtige budskaber. Mange af dem, der lytter med her, 
er nogle, der selv har visioner og muligheder for at viderebringe 
vores budskaber. Dét, at man som frivillig, kan formidle sit budskab 
og blive lyttet til af beslutningsdygtige folk, er en virkelig fed 
oplevelse.”
– Cecilia, frivillig i De Anbragtes Vilkår

Cecilia deltager i debat om livet som anbragt sammen med Emma-Luna, der ligesom 
hende selv er frivillig i De Anbragtes Vilkår, og Leika, der er næstformand i foreningen. 
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EN SENIOR PÅ  
UNGDOMMENS 
FOLKEMØDE
”Jeg er 62 år og skulle holde tale for den her gruppe af unge 
mennesker, efter en minister som skamroste dem, og taler 
om at tage sig af et såret pindsvin, om afgifter på papirposer 
med hank og om højden på en pizza. Jeg tænkte: “Det bliver 
sgu svært at komme efter”. Men der blev stille på pladsen. Og 
jeg tænkte: Det har da nogen interesse at høre den gamle 
nisse stå og fortælle historier fra en fjern fortid.”

– Jimmy, frivillig i De Anbragtes Vilkår

De Anbragtes Vilkår var med på Ungdommens 
Folkemøde i Valbyparken for at sætte anbragte 
unges vilkår til debat. På demokratifestivalens 
centrale talerstol – den famøse Ølkasse – havde 
vi glæden af at tale til publikum tre gange i løbet 
af de to dage. Her vakte især Jimmy Gørtz’ tale 
opmærksomhed. Da han gav et kort indblik i sin 
anbringelseshistorie, opstod der rungende tavshed 
blandt tilskuerne. Det var en fortælling om en op-
vækst hos en voldelig far, om at føle sig ansvarlig 
for lillebrors sikkerhed og velbefindende og om at 
blive svigtet af systemet, der ikke reagerede på ty-
delige tegn på mishandling og mistrivsel. Alligevel 
var Jimmys budskab til de unge klart:  

”Hvad ville jeg så have gjort anderledes, 
hvis jeg som barn havde den viden, jeg har 
i dag? Jeg ville finde en at stole på. Stoppe 
med at hade. Til trods for at man får en svær 
start i livet, kan man godt få et godt og 
lykkeligt liv. Hvis jeg kan, så kan andre også.”

Begge dage afviklede vi desuden pop-up de-
bat, hvor fire frivillige læste op fra deres bidrag til 
bogen ’De Anbragte’, som et udgangspunkt for 
en debat om fremtidens efterværn. På den bag-
grund debatterede vi med Katrine Evelyn Jensen 
fra Dansk Socialdemokratisk Ungdom og Kristian 
Lausten fra Venstres Ungdom. På tværs af politi-
ske skel var de to enige om, at vi må og skal gøre 
mere, for at sikre unge anbragte en god overgang 
til voksenlivet. Katrine lagde vægt på, at det ikke 
må give ondt i maven at fylde 18. Unge anbragte 
skal have tryghed i overgangen – og fremhævede 
at efterværn skal være en ret.  

 ”I gennemsnit flytter danske unge 
hjemmefra, når de er 21,7 år gamle. Skulle 
børn, der har noget med i bagagen, og 
som har været anbragt, være 4 år ”mere 
modne”? Det er jo absurd,” 

- Kristian Lausten, Venstres Ungdom

Mads og Emma-Luna læste op fra bogen ’De Anbragte’ og deltog efterfølgende i debat med Kristan Lausten, VU og Fransiska Mannerup, De Anbragtes Vilkår

62årige Jimmy Gørtz talte til ungdommen d. 9. september i Valbyparken. 
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DE ANBRAGTES VILKÅR 
SOM UNDERVISER 
- Når de anbragtes stemmer bliver en del af undervisningen

Siden 2019 har tidligere anbragte været inviteret 
ind som gæsteunderviser på Københavns Professi-
onshøjskole (KP), på et valgmodul om udsatte børn 
og unge. Her klæder de kommende socialrådgive-
re på til mødet med børn og unge bl.a. som led i 
undervisningen i relationer og netværk, vurderinger 
i børnesager og døgnanbringelser.

”Fremfor blot at videreformidle de unges erfarin-
ger, oplever vi selv, at vi reelt, og ikke bare sym-
bolsk, inddrager dem, når vi sam-underviser med 
de unge fra DAV. Der ligger en særlig signalværdi i, 
hvordan vi og gæsteunderviserene, trods forskelli-
ge positioner, er ligeværdige samarbejdspartnere” 
siger Louise Harkes, adjunkt på KP, i et interview til 
Dansk Socialrådgiverforening.

Det har også stor værdi for de tidligere anbragte 
selv at deltage i undervisningen:

 
”Følelsen af at bruge sin levede 
erfaring og komme helt derud, hvor det 
faktisk kan rykke på noget, er super 
stærk. Nogle gange føles det også 
lidt grænseoverskridende at lade de 
studerende komme så tæt på. Men de er 
jo nødt til at vide, hvordan virkeligheden er 
for os. Det her er deres arbejde – men det er 
vores liv,” fortæller Fransiska Mannerup, der har 
været gæsteunderviser flere gange. 

Fransiska fortæller videre om det indblik, det kan 
give i egen anbringelse i kontekst til serviceloven:

”Som barn blev jeg tvunget til samvær med min 
biologiske far, selvom jeg ikke ønskede det, og ikke 
havde godt af det. Som gæsteunderviser har jeg 
fået indsigt i socialrådgiverens udgangspunkt for 
den beslutning. Samtidig underbygger mit eksem-
pel en vigtig indsigt for de kommende socialråd-
givere – nemlig at teori ikke altid harmonerer med 
det virkelige liv.”

For eleverne på KP betyder gæsteundervisningen, 
at de hører de levede erfaringer direkte, og møder 
en, der kan fortælle om, hvordan det opleves fra 
barnets perspektiv, når en anbringelse sættes i 
værk. 

”Undervisningen med De Anbragtes 
Vilkår er meget praksisnær! At I som 
tidligere anbragte fortæller, hvad der kan 
gøres bedre med udgangspunkt i egne 
eksempler, klæder mig bedre på til mit 
arbejde, når jeg er færdiguddannet. Jeres 
undervisning er super vigtig.” 
– socialrådgiver-studerende, Københavns 
Professionshøjskole

Louise Harkes fortæller, at netop denne under-
visning, fremhæves som særligt givende, når de 
studerende skal evaluere semesteret. Derfor ønsker 
KP også at integrere tidligere anbragte som en 

fast del i undervisningen og håber på sigt at få 
forankret det som en del af uddannelsen. ”Vi vil 
gerne fremme co-teachingen, så vi får de mange 
forskellige fortællinger og blikke på det sociale ar-
bejde og dets betydning”. Denne form for kobling 
mellem teori og praksis giver de studerende kon-
krete greb, de kan bruge ude i praksis, og indsigt i, 
hvordan sagsbehandleren tænker og agerer. ”De 
bliver også berørt og ramt af de unges fortællinger 
og får lyst til at skabe en forandring. De er slet ikke 
færdige, når timen er omme, men går op til de 
unge og stiller flere spørgsmål”.

I løbet af 2021 er DAV også begyndt at gæsteun-
dervise på Professionshøjskolen Absalon, og har 
desuden gæsteundervist på Oure Gymnasium.

Artiklen har med tilladelse genciteret Louise Har-
kes, adjunkt på KP, fra Socialrådgiveren 06/21, 
Dansk Socialrådgiverforenings medlemsblad. 

Fransiska Mannerup har undervist flere gange på Københavns Profession-
shøjskole siden vinteren 2020. 

Kommende socialrådgivere oplever, at undervisningen med De Anbragtes Vilkår er enormt praksisnær og givende. 
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MED FORMANDSKABET 
PÅ ARBEJDE 

Leika er med til at afvikle stor-
møde for DAVs frivillige, septem-
ber 2021

Leika åbner vores halvårlige stor-
møde for foreningens frivillige. 
Aftenen bruges bl.a. på dialog 
med de mange frivillige om den 
fremtidige indsats i DAV, den 
igangværende politiske debat 
og deres tanker på en eventuelt 
gentænkning af anbringelses-
området. 

Bestyrelsesseminar, oktober 2021

Da anbringelsesområdet med 
ét blev storpolitik i 2020, var det 
nødvendigt for De Anbragtes 
Vilkår at være med på alle 
dagsordener muligt. Foreningen 
har i dag et stærkt ståsted, men 
arbejder for et område, der 
stadig er bredt og komplekst. For 
at sikre, at vi de kommende år 
arbejder med de områder, som 
er vigtigst for den samlede ud-
vikling af anbringelsesområdet, 
afviklede formandskabet og den 
øvrige bestyrelse i efteråret 2021 
et strategiseminar. Dagene bød 
på en udfordrende øvelse i be-
grænsningens kunst, men med 
god energi og stemning lykkedes 
det at formulere en god 4-årig 
strategi, der sætter overordnet 
retning for foreningens arbejde 
og prioriteringer de kommende 
år. 

Oplæg hos Landsorganisationen 
for sociale tilbud, november 2021

David holder oplæg og præsen-
terer vores vision ’Et Rigtigt Hjem’ 
for Landsorganisationen for so-
ciale tilbud (LOS). Efterfølgende 
deltager han i paneldebat om 
dilemmaer for medarbejdere på 
døgntilbud. Vi oplever stor varia-
tion fra døgntilbud til døgntilbud 
når det kommer til, hvor meget 
plads der er til det brede og rige 
børneliv. Derfor var oplægget 
om ’Et Rigtigt Hjem’ særlig vigtigt 
at tale om her, og vi oplevede, 
at der blev taget godt imod 
vores publikation og vision for ’Et 
Rigtigt Hjem’. 

David er flere gange i pressen 
efter TV2-dokumentar, marts 
2021

Anbringelsesområdet kommer i 
pressens fokus efter dokumenta-
ren ’Nødråb fra børnehjemmet’. 
Det er en barsk dokumentar om, 
hvordan anbragte børn møder 
forråelse, ekstremt hårdhændet 
behandling, og at magtanven-
delser alt for ofte ikke indberet-
tes, som de skal. Fra vores møder 
med nuværende og tidligere 
anbragte ved vi, at der alt for 
ofte sker forråelse på døgntilbud. 
Dokumentaren er derfor ikke 
overraskende for os, men den 
skriger på handling! På bag-
grund af dokumentaren er David 
flere gange i pressen, bl.a. i TV2 
News, for at tale om voksenan-
svar og fastslå alvoren af det, 
dokumentaren viser.

David diskuterer børns rettig-
heder med Astrid Krag og Red 
Barnet, juni 2021

I forlængelse af drøftelserne om 
Børnene Først har De Anbragtes 
Vilkår sammen med Red Barnet 
dialog om, hvad der skal til for at 
sikre, at anbragte børn kender 
og kan bruge deres rettigheder. 
Det er ikke nok, at man får ret-
tigheder på papiret, de skal ud 
at arbejde. Derfor mødes David 
sammen med Janne Tynell (da-
værende konstitueret generalse-
kretær i Red Barnet) med Astrid 
Krag for at tale om, hvordan 
ministeren ser på mulighederne 
for at sikre dette som en del af 
udmøntningen af Børnene Først.

David og Leika i debat på Fol-
kemødet, juni 2021

Sammen med borgmester i 
Struer Kommune og medlem af 
KL’s socialudvalg, Niels Viggo 
Lynghøj, sætter David og Leika 
fokus på muligheder og udfor-
dringer i aftalen til Barnets Lov 
- set fra et kommunalt perspektiv 
og det levede livs perspektiv. 
Aftalen er ambitiøs og giver håb 
for fremtidens anbragte børn 
og unge. Men vejen fra Christi-
ansborg til virkelighed er ofte 
ikke uden bump, og under alle 
omstændigheder skal en politisk 
aftale omsættes til lokal praksis. 

De Anbragtes Vilkårs formandskab varetager til daglig den strategiske ledelse af foreningen 
og sætter faglig retning sammen med sekretariatsledelsen og den øvrige bestyrelse. 
En vigtig del af deres arbejde består imidlertid også i at repræsentere De Anbragtes 
Vilkår i alt lige fra netværk til alliancer, og i debatter, følgegrupper og i pressen. Her giver 
bestyrelsesformand David Pedersen og næstformand Leika Fuglsang et indblik i nogle af 
deres aktiviteter det forgangne år.

2524



Tidligere anbragte afholder konference: 

HAR ANBRAGTE BØRN 
RET TIL KÆRLIGHED? 
Efter at have måttet udskyde grundet covid-19 
kunne en gruppe af tidligere anbragte og frivillige 
i De Anbragtes Vilkår endelig åbne dørene til kon-
ferencen ’Kærlighed i professionen’ d. 30. septem-
ber 2021. 

Målet med at anbringe børn og unge udenfor 
hjemmet er, at give barnet tryghed, omsorg og 
opdragelse. Men hvad med den kærlighed, som 
er en normal del af barndommen? Hvordan giver 
man kærlighed i sin profession som plejeforælder 
eller pædagog på et døgntilbud? Og hvordan 
oplever tidligere anbragte, at kærlighed (eller 
mangel på samme) har sat sit præg i livet? Disse 
spørgsmål var på dagsordenen, da en gruppe 
tidligere anbragte og frivillige i De Anbragtes Vilkår, 
samlede både de levede erfaringer og praksisper-
spektivet til en drøftelse af, hvordan anbragte børn 
og unge oplever omsorg og kærlighed i deres 
anbringelse, og hvad kærlighed i professionen 
egentlig er og kan være.

Barnet i centrum

På konferencen fortalte flere tidligere anbragte 
om stor udskiftning blandt de voksne, de skulle 
have tillid til. Pædagoger, kontaktpersoner eller an-
dre omsorgspersoner. De fortalte også om voksne, 
såsom kontaktpersoner og sagsbehandlere, som 
de ikke har følt sig trygge ved, og hvor det har væ-
ret svært at opbygge den tillid, som arbejdet med 

personlig udvikling kræver. Desværre er der ikke 
fokus på matchet, eller på hvor vigtigt relationen 
er i loven, så den anbragtes indflydelse på valg af 
kontaktperson, afhænger alene af den enkelte 
kommune/anbringelseshjem.

På den anden side kunne praksis fortælle om 
udfordringer med at finde tid til at sikre rette match 
og om en bekymring for den sårbarhed, der må-
ske kan ligge i, at et barn knytter sig meget til en 
enkelt person, når virkeligheden vil være, at der er 
skift, der ikke kan undgås.

Hvorfor er det vigtigt?

Kærlighed og reelle relationer til mennesker, der vil 
en. Det er vigtige – måske de vigtigste – ingredi-
enser i det gode børneliv. Uden de byggeklodser 
kommer man til at mangle noget som menneske. 
Hvis omsorgen ikke er ægte og relationerne distan-
cerede, lærer man ikke at knytte sig til mennesker, 
og man kender ikke til, hvad det vil sige at have 
trygge og ægte relationer. Det er svært at lære, 
som ung eller voksen, når man står på egne ben 
uden for systemet, og det trækker spor hele livet.

Det direkte møde mellem den levede erfaring og 
praksis gav mulighed for en nuanceret diskussion 
og forslag til løsninger, som begge parter kan se 
mening i.

”Vi skal blive bedre til ’professionel kærlighed’. Det har på en 
måde været pakket ned og været lidt forkert at udøve. Vi 
skal kunne give kram og fælde tårer – have hele os selv med 
som fagperson”  
 
– Anne Homann Bjerregaard, lektor, Københavns Professionshøjskole

”Diskursen har alt for længe været faglighed frem for 
kærlighed. De refleksioner jeg hører i dag, er afgørende for en 
ændring.” 
 
 – deltager på konferencen

Et bredt repræsenteret felt fra praksis var samlet til konference afviklet af tidligere anbragte
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Nye tiltag i De Anbragtes Vilkår: 

AKTIVITETER FOR ET STYRKET 
ANBRINGELSESLIV
I løbet af 2021 har De Anbragtes Vilkår udviklet og på- 
begyndt en række aktiviteter for og med nuværende og 
tidligere anbragte, der alle har det til fælles, at de orient-
erer sig mod at styrke anbringelseslivet i praksis. 

De Anbragtes Vilkår tager initiativ til  
tænketank

Alle børn har brug for et rigtigt hjem med omsorg 
og tryghed. For de fleste er det en opgave, deres 
forældre løser. For anbragte børn ligger ansvaret 
og opgaven hos kommunen. Når rammerne for ’et 
rigtigt hjem’ er en kommunal opgave, følger der 
krav til styring, organisering og ledelse. Med vores 
vision om ’Et Rigtigt Hjem’ i hånden, inviterer DAV 
kommunale ledere fra feltet ind i en åben samtale 
om, hvad der skal til, hvis vision skal blive til virkelig-
hed.

Lige nu fylder arbejdet med at udmønte en politisk 
aftale i Barnets Lov. Det betyder nye rammer for 

arbejdet i kommunerne og øget opmærksomhed 
fra Christiansborg. Men hvad kræver det egent-
lig af en kommune at sikre alle anbragte et trygt 
hjem? Hvordan kan man organisere sig for bedst 
muligt at sikre det – hvad stiller det af krav til ledel-
se? Og hvad står i vejen for at komme i mål? 

Sammen med en række kommunale ledere og 
direktører og med indspark fra eksperter på feltet, 
har vi en ambition om at blive klogere på, hvor-
dan man kunne gå til opgaven. Sådan, helt ude i 
virkeligheden. 

I løbet af 2022 offentliggøres et oplæg til debat 
– med både ideer, dilemmaer og drøftelser på 
baggrund af arbejdet.DAV udvikler model for samtalegrupper for 

nuværende anbragte

I løbet af 2021 har DAV arbejdet med at udvikle en 
model, som giver nuværende anbragte et fælles-
skab, og hvor de oplever at blive anerkendt og 
forstået. ”Alt for mange anbragte føler sig forkerte, 
fordi de ikke har det samme børneliv som mange 
af deres jævnaldrende. Det fører ofte til svære 
tanker, dårlig selvtillid og dårligt selvværd. Vi ønsker 
at give dem rum til at sætte ord på nogle af de 
svære følelser, og opleve, at de ikke er alene,” 
fortæller Signe Fjordside, der er fagligt ansvarlig for 
DAV Peer Grupper.

I peergrupperne, som skal til at starte op, er der 
fokus på nuværende anbragte børn og unges 
behov. Med tidligere anbragte som gruppestyrer, 
møder de andre nuværende anbragte og får et 
rum, til at snakke om nogle af de ting, der rører sig 
i deres liv. 

For De Anbragtes Vilkår betyder samtalegrupper-
ne også større indsigt: ”De nuværende og tidli-
gere anbragtes viden og erfaring kan give gode 
guidelines for praksis, og kan være en indgang til 
at personale og ledelse kan få sparring på deres 
praksis ud fra et børneperspektiv. Derfor har vi en 
interesse i at give noget tilbage til fx kommuner og 
ministeriet - så de kan gøre det endnu bedre for 
anbragte børn og unge i fremtiden,” siger Signe. 

DAV Undersøger – praksisudvikling i kom-
muner og på døgntilbud 

”Det er fedt, at kommunen vil finde ud af, 
hvad det er, de kan gøre bedre. Og så er det 
godt, at de spørger nogen (DAV, red.), der 
har mere styr på det til at finde ud af det.” 

– nuværende anbragt om peer-metoden til at styrke 
kommunens arbejde

DAV Undersøger er foreningens metode til at hjælpe 
praksis til at styrke anbringelsesområdet. Fælles for 
samarbejderne i DAV Undersøger er, at den viden, 
som nuværende anbragte har, er helt essentiel. 
Her har De Anbragtes Vilkår en unik position til at 
indgå i en ligeværdig dialog med døgntilbuddets/ 
kommunens anbragte børn og unge. Derfor 
arbejder vi på den måde, at et undersøgerkorps af 
tidligere anbragte gennem interviews og workshops 
får dybdegående indblik i konkrete forhold. 
Herefter gives denne viden tilbage til praksis i et 
praksisudviklingsforløb, fx gennem workshops med 
praktikere omkring udvikling og/eller implementering. 

”På nogle helt enkle måder, har I 
præsenteret os for nogle dilemmaer, som 
vi slet ikke har set, men som vi bare har 
arbejdet udenom i mange år, uden rigtig at 
have blik for dem og dermed få dem løst.”  

- Claus Jørgensen, leder i Gladsaxe Kommunens 
familieafdeling

Hvem er med i DAVs tænketank?

David Adrian Pedersen, formand, De An-
bragtes Vilkår

Anders Togsverd-Madum, familie- og rådgiv-
ningschef, Gladsaxe Kommune

Gro Munk, Souschef i Center for Læring og 
Analyse, Ankestyrelsen

Henrik Horster, ankechef, Ankestyrelsen

Lise Stidsen Vandahl, vicedirektør i Socialfor-
valtningen, Københavns Kommune

Niels-Peter Rygaard, CEO, Fair Start Founda-
tion

Ruth Lehm, chef for børn, familie og fælles-
skaber, Aarhus Kommune

Tine Vesterby, centerchef for Myndighed og 
Social Service, Egedal Kommune

Tine Juhl, afdelingschef Børn og Familie, 
Albertslund Kommune

Hvad er DAV Peer Grupper? 

• Et tilbud om samtalegrupper for nu-
værende anbragte, afviklet af tidlige-
re anbragte

• De nuværende anbragte, der er med 
i samtalegrupperne, er mellem 10–18 
år. De tidligere anbragte ’rådgivere’ 
fra De Anbragtes Vilkår er minimum 24 
år.

• Samtalegrupperne opstartes i foråret 
2022 i København og Århus (og udvi-
des løbende). 

Hvad er DAV Undersøger?

• En mulighed for kommuner og døgntilbud 
til styrket børne- og ungeinddragelse

• En vej til praksisudvikling med inddragel-
se af og afsæt i anbragte børn og unges 
behov
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DAVS AKTIVITETER 
2021
I løbet af 2021 har De Anbragtes Vilkår både afholdt og 
deltaget i en række aktiviteter. Her kan du se nogle af de 
mest centrale. 

FEBRUAR/ MARTS 2021 
– DIGITALE TOPMØDER

MAJ 2021
AFTALE OM 

ET OPLÆG TIL 
BØRNENE FØRST

JUNI 2021
BENNY ANDERSEN 

PRISEN

MARTS 2021
AFTALE MED 
GLADSAXE  
KOMMUNE

MAJ 2021
DE ANBRAGTES 
VILKÅR FÅR EN 

NÆSTFORMAND

1. Digitale topmøder
De Anbragtes Vilkårs årlige topmøder for tidligere anbragte afvikles digitalt 
grundet covid-19. Ud fra temaet ’Et Rigtigt Hjem’ sætter mere end 120 deltagere 
fokus på, hvordan vi i højere grad kan skabe et godt og trygt anbringelseshjem 
for fremtidens børn og unge

2. Aftale med Gladsaxe Kommune
D. 19. marts underskriver De Anbragtes Vilkår en aftale med Gladsaxe Kommune 
om, at vi skal undersøge og udvikle omkring kvaliteten og forholdene for kom-
munens anbragte børn og unge.

3. Aftale om Børnene Først
I maj 2021 lander lander oplægget til reformen Børnene Først. Dagen er en 
milepæl for alle nuværende og tidligere anbragte og er desuden en dag med 
stor presseaktivitet i De Anbragtes Vilkår.

4. De Anbragtes Vilkår får en næstformand
Efter årets generalforsamling udpeges Leika Fuglsang som næstformand i 
foreningen. Næstformanden skal sammen med formanden tegne foreningen 
udadtil.

5. De Anbragtes Vilkår modtager Benny Andersen 
Prisen
To repræsentanter fra foreningen er til stede, da vi modtager prisen for at 
sætte “spotlight på en af de største udfordringer i det danske samfund: At vi 
ikke evner at skabe de rammer for anbragte børn, som man rettelig kunne 
forvente af et rigt samfund som Danmark!”

JUNI 2021
KLS KONFERENCE

JUNI 2021
POLITISK TOPMØDE

OKTOBER 2021 
BOGEN  

’DE ANBRAGTE’ UD-
KOMMER

JUNI 2021
FOLKEMØDE

PÅ BORNHOLM

 
SEPTEMBER 2021

KONFERENCE:

KÆRLIGHED I 

PROFESSIONEN

6. De Anbragtes Vilkår til KLs konference
Vi er på talerstolen da årets Social- og Sundhedspolitiske Forum afvikles af 
Kommunernes Landsforening. Det er en milepæl for en forening som vores at 
få taletid her. 

7. Folkemødet 2021
En delegation fra De Anbragtes Vilkår er til stede til det årlige Folkemøde på 
Bornholm. Her afvikler og faciliterer vi en række debatter for at sætte endnu 
mere fokus på styrkelse af anbringelsesområdet. 

8. Politisk topmøde for tidligere anbragte
Vi afholder politisk topmøde, hvor vi sætter fokus på, hvad ‘et rigtigt hjem’ skal 
indeholde. Her deler tidligere anbragte vigtige oplevelser og budskaber. 

9. Konference: Kærlighed i professionen
De Anbragtes Vilkårs frivillige afholder konference for fagprofessionelle. Det er 
første gang at en konference på anbringelsesområdet, der er planlagt og faci-
literet direkte af brugerperspektivet, afvikles.

10. Bogen ’De Anbragte’ udkommer
Bogen indeholder 21 beretninger fra livet som anbragt. En lang række frivillige, 
tidligere anbragte fra De Anbragtes Vilkår deler bl.a. deres historie i bogen. 
Bogen udgives af Ungdomsbureauet og er blevet til i tæt samarbejde med De 
Anbragtes Vilkår. 
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Trods sagen om Godhavnsdrengene lyttes 
der stadig ikke til anbragte børn, når de 
fortæller om svigt

»Jeg slår hovedet af dig.« »Jeg flækker dig.« »Jeg 
slår dine tænder ud.« I TV 2’s dokumentar Nødråb 
fra børnehjemmet har seerne den seneste måneds 
tid set fagprofessionelle true og ydmyge anbragte 
børn på danske børnehjem.

Vi har hørt om bid, knytnæver i maven og set 
personale føre et barn væk ved at nive ham i 
brystvorten. Vi er blevet præsenteret for tilsynsrap-
porter, der fortæller om voksne, som skaber frygt, 
optrapper konflikter og bruger ydmygende opfør-
sel over for de unge. Vi har set opholdssteder, hvor 
de unge køres væk, når tilsynet kommer på besøg, 
mens andre unge ikke tør være ærlige over for 
tilsynet af frygt for konsekvenserne.

»Nu som før er der ingen, der tror på det, en 
godhavnsdreng fortæller,« sagde Poul-Erik 
Rasmussen i Berlingske for nylig som en kommentar 
til dokumentaren. Han er et af de tidligere 
anbragte børn på drengehjemmet Godhavn, som 
statsminister Mette Frederiksen (S) forrige år gav en 
undskyldning for overgreb begået mod ham og 
andre børn i 1960’erne.

I De Anbragtes Vilkår oplever vi, at der stadig er en 
større sandhed i den sætning. For efter dokumen-
taren oplever vi, at døgntilbuddenes interesseor-
ganisationer rationaliserer personalets opførsel ved 
at gøre børnene til problemet.

Børnene får skylden

Foreningen af Døgn og Dagtilbud (FADD), der er 
de offentlige døgntilbuds interesseorganisation, 
tager afstand fra personalets opførsel i dokumen-
taren. Men FADD forklarer de intense scener i do-
kumentaren med en fortælling om, at børnene er 
skadede, underudviklede og utilregnelige, hvorfor 
personalet er på en enorm svær opgave.

Men i De Anbragtes Vilkår mener vi ikke, at bør-
nenes bagage er det relevante fokus. For doku-
mentaren viser, at de ansatte hverken reagerer 
proportionalt, fagligt eller konfliktnedtrappende. 
Tværtimod har de skabt et miljø, der virker utrygt. 
Derfor flytter FADD fokus det forkerte sted hen, når 
de indirekte skyder skylden på børnene.

I et opfølgende indlæg i Jyllands-Posten er FADD’s 
hovedpointe, at de unge ville havne i fængsel, 
hvis ikke døgntilbuddene eksisterede. Igen via en 
fortælling om ’det skadede barn’, hvor institutio-
nerne er bedre end alternativet.

Landsorganisationen for Sociale Tilbud (LOS), en 
interesseorganisation for private døgntilbud, me-
ner, at magtanvendelser mod børn bør forsvares. 
De spørger, om man ikke også ville stoppe en tiårig 
på vej til at løbe ud på en trafikeret vej. Men de 
voldsomme scener i dokumentaren handler ikke 
om eksempler på den type situationer. Det bliver 
en dårlig sammenligning. I De Anbragtes Vilkår un-
dres vi os over, at det er den diskussion, LOS finder 
vigtigst i kølvandet på dokumentaren.

KRONIK: NØDRÅB 
FRA BØRNEHJEMMET 
I foråret 2021 viste TV2 dokumentarserien Nødråb fra 
børnehjemmet, der viste, at anbragte børn (stadig) 
stemples som utroværdige. I forbindelse med do-
kumentarserien skrev formand David Pedersen en 
kronik til Information, som vi med tilladelse fra In-
formation gentrykker her.

FADD og LOS repræsenterer størstedelen af 
døgntilbud i Danmark. Det er et problem, at en 
dokumentar, der viser dybt kritisable kulturer i 
deres fagmiljø, for dem bliver en anledning til at 
bebrejde børnene og flytte fokus hen på dem som 
udfordringen. Vi havde langt hellere set konkrete 
bud på, hvordan døgntilbuddene vil løse de pro-
blemer, dokumentaren viser.

Når fagfolk søger at forklare svigt på døgntilbud med 
børnenes bagage og adfærd, strander debatten. 
Så får vi ikke sat fokus på kvaliteten af omgivelserne 
og deres betydning for børnenes trivsel og adfærd.

Ret til medbestemmelse

Nødråb fra børnehjemmet kører over skærmen, 
netop som regeringen har spillet ud med et forslag 
til en reform af anbringelsesområdet. Børnene Først 
hedder udspillet. Det lægger op til at give børn fra 
ti år selvstændig partsstatus i deres sag og dermed 
give børn retten til at klage over en afgørelse. I 
dag får børn først selvstændig partsstatus som 
12-årige. I De Anbragtes Vilkår bakker vi op om 
ændringen. Vi ønsker, at anbragte børn og unge 
bliver aktører i deres eget liv.

I dag mister vi alt for meget viden om, hvordan 
anbragte børn har det, fordi vi er for dårlige til at 
inddrage dem og forstå deres vilkår. I værste fald 
ender det så grelt som i dokumentaren, hvor deres 
perspektiv ikke tillægges værdi.

Flere aktører, herunder FADD, siger, at de er be-
kymrede for at give anbragte børn for meget selv-
bestemmelse. Det er ikke gavnligt for dem, mener 
organisationen. Men den holdning bygger på en 
forkert præmis. I regeringens udspil lægges der op 
til, at børnene skal have medbestemmelse. Ikke 
at de skal bestemme alt selv. Heri er en væsentlig 
skelnen. Medbestemmelse er ikke selvbestemmel-
se.

Når FADD og andre organisationer diskvalificerer 
børnenes evne til at repræsentere sig selv, taler 
de desværre en historisk kendt diskurs frem, om at 
man ikke kan stole på anbragte børn. Det er net-
op det, ledere, sagsbehandlere og politi ikke gør i 
Nødråb fra børnehjemmet.

Det bekymrer os, hvis store dele af praksis fortsat 
sidder fast i en forældet udviklingspsykologisk 
forståelse, hvor anbragte børn og unge ikke er 
’troværdige’ eller ’kompetente nok’ til at blive hørt 
og være medbestemmende i deres liv. Med det 
udgangspunkt kommer de voksne, ofte i bedste 
mening, til at nedvurdere barnets eller den unges 
input, protest og ønsker.

Den grundfortælling skal ændres. Ellers vil TV 2 
formentlig også om et, ti eller 20 år igen lave en 
lige så barsk dokumentar som Nødråb fra børne-
hjemmet. 

3332



’Nødråb fra børnehjemmet’ medførte heftig debat i pressen. Her er formand David Pedersen i TV2 News for at tale de anbragte børn og unges sag. 
Utrygge døgntilbud

Hverdagen på et døgntilbud kan være god, men 
den kan ofte også være utryg og urolig. Med højt 
konfliktniveau, problemer mellem anbringelses-
sted og forældre og distanceret personale. Med 
manglende kærlighed, mange vikarer og mang-
lende adgang til ungdomsliv og fællesskaber 
uden for matriklen.

På medarbejdersiden kan der være dårlige arbejds-
vilkår, manglende viden og en kultur, hvor det ikke er 
muligt at fortælle om følelsen af faglig utilstrækkelig-
hed. Personalet kan mangle tid til at skabe autenti-
ske relationer til de enkelte børn og unge. Alle disse 
vilkår har intet med barnets bagage at gøre.

Vi ved, at der er gode døgntilbud – heldigvis. Men 
omfanget af svigt og den manglende forståelse 
for et børneliv under anbringelse er stadig uanta-
geligt. Derfor må vi flytte blikket væk fra barnets 
bagage og hen til rammerne for vores døgntilbud.

Gentænk døgntilbuddene

Døgntilbud er en gammel konstruktion. Det er slet 
ikke givet, at de i deres nuværende form kan sikre 
betingelserne for et godt børneliv. Vi har bare 
accepteret konstruktionen, fordi ’sådan har det 
altid været’.

Har det betydning for sammenhængen, tryg-
heden og konfliktrisikoen, om man bor fire eller 
ti børn i en boenhed? At der i ens hjem er ansat 
12 forskellige skiftende voksne plus vikardæknin-
ger? At man som døgntilbud kan annoncere, at 
man tager 20 vidt forskellige målgrupper samme 
sted? Sådanne spørgsmål og mange flere presser 
sig på i debatten om fremtidens døgntilbud. Og 
den debat er nødt til at komme i spil i anbringel-
sesreformen Børnene Først, som partierne lige nu 
forhandler om.

Kun en reform af plejefamilieområdet er lige nu 
i udspillet. Men vi er naturligvis også nødt til at 
inkludere en reform af døgntilbudsområdet. Her 
er der brug for en udvikling af både organiserin-
gen og kulturen rundt om den gamle konstruktion 
af døgntilbuddene. Ved at se de to reformer i 
sammenhæng kan vi dyrke det, der fungerer for 
begge områder, og måske endda opbygge helt 
nye anbringelsesformer.

Vi har som samfund taget ansvaret for vores an-
bragte børns opvækst på os. Vi er forpligtede til at 
finde bedre svar.

Lad os gøre det bedre og ordentligt denne gang, 
så vi ikke om årtier vil høre børn, der gentager va-
riationer af Poul Erik Rasmussens ord: At ingen tror 
på et anbragt barn.
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PRISER OG  
ANERKENDELSE FRA 
OMGIVELSERNE
David Pedersen og De Anbragtes Vilkår 
modtager Benny Andersen prisen 2021

Hvert år uddeles Benny Andersen prisen til perso-
ner, der yder en ekstraordinær og succesfuld ind-
sats i forhold til at forbedre vilkårene for et eller 
flere socialt udsatte børn i Danmark. Prisen har til 
formål at hylde disse personer, samt at synliggøre 
’de gode eksempler’ til inspiration for andre. 

To frivillige fra De Anbragtes Vilkår tog d. 1. juni 
imod den fornemme pris foran et publikum af 140 
fagprofessionelle deltagere på årets Børnekonfe-
rence. “De Anbragtes Vilkår sætter spotlight på 
en af de største udfordringer i det danske sam-
fund: At vi ikke evner at skabe de rammer for an-
bragte børn, som man rettelig kunne forvente af 
et rigt samfund som Danmark! Det er vigtigt at vi 
får mere fokus på dette store problem, og finder 
bedre og klogere løsninger.” Sådan skrev dom-
merpanelet blandt andet i deres begrundelse for 
at overrække prisen til De Anbragtes Vilkår. 

Børnehjemsveninder tager imod ’børnenes 
pris’

For Sandra Bjerre, der tog imod prisen sammen med 
Maria Knudsen, var det en helt særlig oplevelse at 
tage imod netop denne pris: ”Det er jo ’børnenes 
pris’! Og der stod jeg sammen med min barndoms-
veninde, som jeg har kendt i 20 år. To børnehjemsven-
inder, der nu tog imod en pris til en forening, der er sat 
i verden for at styrke anbragte børn og unges vilkår.”

Både Maria og Sandra er blandt dem, der har været 
med i De Anbragtes Vilkår siden den spæde start for 
små 9 år siden. ”Jeg er så stolt af at have været med 
i De Anbragtes Vilkår fra start. Og nu fik vi den her 
pris for noget, som jo var målet med foreningen hele 
tiden! Tænk, at vi har opnået så meget med vores lille 
forening. Jeg er så stolt!”

Udover blomster, diplom og et eksemplar af Benny 
Andersens bog Snøvsen, modtog vi med Benny An-
dersen Prisen også 10.000 kr. 

Frivillige i De Anbragtes Vilkår Sandra og Maria tog imod Benny Andersen-prisen

DASPCAN pris: Repræsentanter fra bestyrelsen David og Fransiska samt 
frivilligkoordinator Kim tog imod prisen fra DASPCAN

Repræsentanter fra bestyrelsen David og Fransiska samt frivilligkoordina-
tor Kim tog imod prisen fra DASPCAN

Menneskrettighedspris: Bestyrelsesmedlemmer og frivillige tog 
imod Menneskerettighedsprisen til det udskudte arrangement. 

Bestyrelsesmedlemmer og frivillige tog imod Menneskerettighed-
sprisen til det udskudte arrangement. 

De Anbragtes Vilkår  
modtager DASPCANs pris

Til stor glæde valgte foreningen Danish Association 
for Prevention of Child Abuse and Neglect (DASP-
CAN) at give De Anbragtes Vilkår en pris ”for jeres 
vigtige arbejde for udsatte børn og unge” (besty-
relsen i DASPCAN).

D. 12. november 2021 modtog repræsentanter 
fra De Anbragtes Vilkår således prisen samt en flot 
pengedonation fra DASPCAN. Om modtagelse af 
prisen sagde vores bestyrelsesformand David Pe-
dersen: ”Det er en meget stor ære og flot anerken-
delse fra så stærke fagligheder. Det er vi utroligt 
stolte over.”

DASPCAN er en forening, der på forskellig vis ar-
bejder for at øge og udbrede viden om børn, der 
udsættes for voldelige, seksuelle og/ eller fysiske 
svigt, samt at forstærke samarbejdet på tværs af 
fagprofessionelle indenfor området (kilde: National 
Children’s Advocacy Center). 

De Anbragtes Vilkår får overrakt Menne-
skerettighedsprisen

I efteråret 2020 modtog vi sammen med forenin-
gen Retssikkerhed i Familiers Trivsel (RIFT) Menne-
skerettighedsprisen. 

Med COVID-forsinkelse, kunne vi cirka et år efter 
endelig gå på scenen og modtage prisen i okto-
ber 2021. Her tog formandskabet, David Pedersen 
og Leika Fuglsang, sammen med en række andre 
bestyrelsesmedlemmer og frivillige fra De Anbrag-
tes Vilkår imod prisen. . 

Menneskerettighedsprisen er Rådet for Menne-
skerettigheders hæderspris og gives for en særlig 
indsats for menneskerettighederne i Danmark. 

”DAV står på ryggen af det arbejde, som organisationer 
har lavet før os. Jeg er enormt stolt af, at vi i fællesskab har 
formået at gøre noget for de børn, der kommer efter. Prisen 
er en anerkendelse af vores kamp for anbragtes børns 
rettigheder. Menneskerettighedsprisen. Det. er. for. sindssygt” 

– Amanda, frivillig i De Anbragtes Vilkår
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ET RIGTIGT HJEM – EN 
KOMMUNAL OPGAVE

Sammen med en bamse afleverede frivillige i De Anbragtes Vilkår vores anbefalinger til ’Et Rigtigt Hjem’ til en række politikere

KV21 PÅ DE SOCIALE MEDIER
Samtidig med de lokale indspark til kommunal-
valget afviklede vi også en kampagne på de 
sociale medier. Igennem samtalevideoer med 
tidligere anbragte stillede vi skarpt på, hvad ’Et 
Rigtigt Hjem’ skal indeholde. I den forbindelse 
opfordrede vi vores mange følgere til at spørge, 

Med udgangspunkt i årstemaet ’Et Rigtigt Hjem’ 
har De Anbragtes Vilkår i 2021 spillet aktivt ind til 
kommuners arbejde med anbringelsesområdet. 
Frivillige i De Anbragtes Vilkår tog fat i deres kom-
munalpolitikere og satte anbringelsesområdet på 
dagsordenen i landets kommuner og bidrog også 
til topmøde hos KL.

Line Andreasen, der er tovholder for DAVs Fyn-klyn-
ge, stod i spidsen for en politisk debat, hvor hun 
sammen med tre byrådskandidater i Svendborg, 
tog en snak om, hvordan Svendborg Kommune 
vil sikre anbragte en tryg opvækst og god over-
gang til voksenlivet. I samarbejde med Danmarks 
Forsorgsmuseum blev debatten transmitteret i en 
live-video på Facebook, hvor ’Et Rigtigt Hjem’ og 
spørgsmålet om efterværn bl.a. var i fokus.

”Lokalpolitikerne fik blik for vores vigtige viden. Vi 
drøftede fx de triste statistikker på området, og tal-
te om, hvordan vores indsigt var vigtigt i fremtidens 
politiske indsats.” 
– Line, tovholder og frivillig i De Anbragtes Vilkår

Op imod kommunalvalget udgav De Anbragtes 
Vilkårs Jyllands-klynge et vigtigt opråb til de lokale 
politikere i Århus Kommune. På tværs af anbringel-

sesbaggrund og alder havde klyngen forfattet et 
debatindlæg til Aarhus Stiftstidende. Her spurgte 
de, hvordan kan det være, at vi som samfund for-
venter, at de mest sårbare unge kan klare sig selv, 
når de bliver 18 år, når vi ved at en ung i gennem-
snit er 21-22 år, når han/hun flytter hjemmefra. Den 
tydelige opfordring fra klyngen til de lokale politike-
re var at prioritere efterværn til alle unge, tidligere 
anbragte, så de får den nødvendige støtte ind i 
voksenlivet. 

Udover de to lokale tiltag afviklede frivillige i De 
Anbragtes Vilkår også en ’bamse-happening’, der 
gik på tværs af kommuner og politikere. 4 frivillige 
nuværende og tidligere anbragte tog således ud 
til borgmester i Roskilde Marie Stærke, socialborg-
mester i Københavns Kommune Mia Nyegaard og 
borgmester Trine Græse i Gladsaxe Kommune for 
at formidle budskabet om, at anbragte børn har 
brug for et rigtigt hjem, og at det er kommuner-
nes ansvar, at de får det. Med budskabet fulgte 
et brev fra de frivillige og en bamse. Formålet var 
at illustrere, at anbragte børn har brug for kom-
munen til at sørge for gode, trygge og støttende 
rammer i anbringelseshjemmet. For det vil betyde, 
at anbragte ligesom andre børn, har mere end en 
bamse med, når de engang bliver voksne.

Et rigtigt hjem er et sted, hvor man kan være helt sig selv

– Simone, har boet i plejefamilie 

hvordan deres byrådskandidater ville sikre gode 
forhold for kommunens anbragte børn og unge. 
Thomas de Oliveira kom her med en direkte op-
fordring til de kommende borgmestre: Tag rundt 
og besøg kommunens anbragte børn og unge. 
Hør, hvad de synes om deres anbringelse, og 
spørg, hvad der kan gøres bedre.

Dansk Forsorgsmuseum i Svendborg lagde lokaler til Fyn-klyngens politiske debat 

“        Mit vigtigste budskab til Trine Græse var, at nuværende      
     anbragte og tidligere anbragte skal ses som et reelt men-
   neske, i stedet for blot et CPR nr. Vi skal tilbydes nogle gode,    
 solide og trygge rammer og ikke bare puttes ned i kasser, som 
passer rent belejligt.

– Michael, frivillig i De Anbragtes Vilkår
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De Anbragtes Vilkår ønsker i ganske særlig grad 
at takke vores medlem mer. Foreningen vokser 
fortsat målt på antal medlemmer. Det gælder 
både ordinære medlemmer og støttemedlem-
mer. Tak til alle jer, der igennem jeres med lemskab 
er med til at gøre en forskel for anbragte børn og 
unge. 

Derudover skal lyde en stor tak til Bikubenfonden 
og Egmont Fonden som begge fortsat erafgø-
rende støtter. Begge har haft stor betydning for, 
at De Anbragtes Vilkår er, hvor vi er i dag - som 
en central aktør på anbringelsesområdet og en 
stærk organisation for nuværende og tidligere 
anbrag te. 

En stor tak går også ud til vores andre donorer. 
En række privatpersoner og virksomheder er med 
deres enkeltdonationer hele tiden med til at un-
derstøtte vores arbejde. Det betyder rigtig meget 
for en lille forening som vores, og er desuden 
både en stor anerkendelse og blåstempling af 
vigtigheden af vores arbejde. 

De Anbragtes Vilkår har i 2021 modtaget Benny 
Andersen prisen, der også kom med en flot do-
nation på 10.000 kr. - En særlig tak til juryen bag. 
Prisen betyder rigtig meget for os!

Vi ønsker at takke Radisson Blu Scandinavia Hotel, 
der donerede os afholdelsen af vores politiske 
topmøde i juni 2021. 

Boardmeter skal have en tak for den uundværlige 
bestyrelsesevaluering, som de foretager for De 
Anbragtes Vilkår.

En tak skal også lyde til Helle Janniche fra Marke-
ting Works, der har udarbejdet og doneret os Mi-
rcosoft Office-skabeloner til stor gavn og glæde i 
vores daglige arbejde.

Tak til Lars Krøldrup, Camilla Sebelius Winther, 
Anne Homann Bjergaard, Lasse Strüwing Hansen, 
Anne Sofie Bøjrup Jørgensen og Rie Ljungmann, 
der igennem 2021 på forskellig vis har bistået os 
i undervisningen af vores frivillige, så de er godt 
klædt på til de forskellige opgaver, de er ude på 
som repræsentanter for De Anbragtes Vilkår. 

Tak til Mette Walsted Vestergaard, Mor ten Saxnæs 
og Lisbeth Mikkelsen for rådgivning, for at være 
sparringspartnere på vores eksterne kommuni-
kation, og for altid at give gode perspektiver og 
gode råd med ganske kort varsel. 

Tak til Gavefabrikken, der sørgede for, at vi for 
første gang kunne give alle vores frivillige en jule-
gave i julen 2021. 

Sidst – men ikke mindst – en tak til alle vores frivilli-
ge. Uden jer kunne De Anbragtes Vilkår ikke eksi-
stere. Foreningen står på skuldrene af jeres viden 
og erfaring, og I er i den grad med til at løfte den 
samlede opgave i foreningen i det daglige.

Tak!

TAK FOR I ÅR!
10 gange 
er vi udkommet 
med debatindlæg 
i dagblade som fx 
Information, Politiken 
og Altinget, hvor vi har 
talt anbragte børn og 
unges sag

27 gange har De 
Anbragtes Vilkår haft de 
anbragtes stemme i 
pressen

4346 følgere på Facebook

 5645 følgere på LinkedIn

  571 følgere på Instagram

793 følgere på Twitter 

Vores rækkevidde:

Stor tak til

115 medlemmer  
 

362 månedlige besøg på  
www.deanbragtesvilkar.dk 

Emma-Luna, der er frivillig i De Anbragtes Vilkår læser sin historie op fra bogen ’De Anbragte’ 
på Ungdommens Folkemøde i september 2021.
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Vi afviklede vores egen live-debat via vores hjem-
meside, da regeringens udspil til Børnene Først kom 
i vinteren 2021. Her så bl.a. mange politikere og 
fagprofessionelle med. 

Bestyrelse  
De Anbragtes Vilkårs bestyrelse består af 9 medlem-
mer. Det er vedtægtsbestemt at minimum halvdelen af 
bestyrelsen, skal have anbringelsesbaggrund. På nuvæ-
rende tidspunkt har 6 bestyrelsesmedlemmer anbringel-
sesbaggrund. 

David Pedersen er bestyrelsesformand og Leika Fugl-
sang er næstformand.

Daglig ledelse  
Den daglige ledelse består af Camilla Kronborg, sekreta-
riatsleder og Anne Skovgaard, udviklingschef.

Kontakt 
Du kan altid kontakte De Anbragtes Vilkår via mail, tele-
fon eller på de sociale medier. Hvad end du er nuvæ-
rende anbragt, tidligere anbragt, fagperson, politiker 
eller noget helt andet, vil vi altid gerne høre fra dig. 

Bestyrelsesformand 

David Adrian Pedersen 
+45 24623929 
formand@deanbragtesvilkar.dk

Næstformand  

Leika Fulgsang  
+45 26668673  
leika@deanbragtesvilkar.dk

Sekretariatsleder 

Camilla Kronborg 
+45 21477007 
camilla@deanbragtesvilkar.dk 

Besøg vores hjemmeside på

www.deanbragtesvilkar.dk

Du finder os desuden på  
Facebook, Twitter, Instagram og LinkedIn
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