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Millionbeløb til Børnenes IT-Fond 
 
TrygFonden har bevilliget 3 millioner til Børnenes IT-Fond, der uddeler bærbare computere til 
anbragte børn og unge i Danmark. 
 
Endnu flere anbragte unge bliver nu lykkelige ejere af deres helt egen, bærbare computer. 
Børnenes IT-Fond har nemlig fået et flot økonomisk tilskud af TrygFonden på 3 millioner kroner. 
Dette beløb sikrer, at IT-Fonden i gennemsnit kan uddele cirka 2 nye computere hver dag til 
anbragte unge over de kommende par år. 
 
Børnenes IT-Fond blev etableret i foråret 2011 af Børnerådet, IT-Branchen, IDG og 
Børnehjælpsdagen. Siden december 2011 har IT-Fonden uddelt 367 computere til anbragte unge, 
der bor på institution og som er – eller skal – i gang med en ungdomsuddannelse. 
 
Formålet med indsatsten er at give de anbragte unge bedre forudsætninger for at klare sig i det 
pulserende IT-samfund. Mange af de unge har store sociale og faglige udfordringer i hverdagen 
samt en meget begrænset økonomi, der gør det svært for dem at spare op, f.eks. til en computer. 
Det betyder, at de reelt er i fare for at blive hægtet af i den digitale udvikling. 
  
Et stort og dokumenteret behov 
En undersøgelse fra Børnehjælpsdagen, der er en landsdækkende hjælpeorganisation, 
dokumenterer det store behov for nyt og bedre IT-udstyr. Undersøgelsen (fra april 2011) viser, at 
69 pct. af de anbragte børn og unge i Danmark enten slet ikke har adgang til en computer eller må 
dele en computer med op til 12 andre børn på den institution, hvor de bor. Dele-computerne er 
oven i købet ofte stærkt forældede elle direkte udskiftningsklare.  

Imidlertid har især de anbragte unge behov for deres egen PC, så de kan skrive opgaver, tjekke 
skoleskemaer, søge informationer – og kommunikere med omverdenen på samme vilkår som 
deres jævnaldrende kammerater fra traditionelle familier. 

”Det handler om at gøre de unges hverdag så ukompliceret som muligt, ellers er der meget stor 
risiko for, at de falder fra i undervisningen. Derfor duer det ikke, at de sidder med mors gamle 
hakkebræt fra ’84 eller ikke kan komme på nettet. De nye computere vil derfor afhjælpe de unge 
med en meget praktisk og konkret problemstilling, og dermed øge chancen for, at de fastholder 
deres fokus på den uddannelse, som er så afgørende for deres fremtid”, fortæller Steen 
Gaardsted, der er leder på opholdstedet Sletten. Han glæder sig over, at 8 af hans unge fik en 
computer fra Børnenes IT-Fond i december 2011. 

Børnehjælpsdagens undersøgelse fastslår, at 41 pct. af de danske institutioner, opholdssteder, 
behandlingshjem har et årligt budget på 0 kroner til indkøb af computere. Det er derfor meget 
svært for ledere og pædagoger at opretholde et tidssvarende it-niveau. 

Om anbragte børn og unge 
I Danmark er cirka 15.000 børn og unge, i alderen 0-23 år, anbragt uden for hjemmet – enten på 
en døgninstitution eller hos en plejefamilie. Der kan være mange årsager til en anbringelse, f.eks. 
vold, misbrug, psykisk sygdom eller seksuelle overgreb. Ifølge Anvendt Kommunal Forskning 
fuldfører blot 66 pct. af alle anbragte børn og unge en ungdomsuddannelse (tal fra 2009). 
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OM TRYGFONDEN 
TrygFonden smba (TryghedsGruppen smba) arbejder for at skabe mere tryghed i Danmark. TrygFonden er 
initiativtager til en lang række almennyttige projekter, der handler om at forbedre danskernes sikkerhed, sundhed og 
trivsel. Projekterne udvikles på et veldokumenteret grundlag og gennemføres i samarbejde med førende eksperter og 
organisationer på de områder, som projekterne omhandler. I 2012 anvender TrygFonden 550 millioner kroner på 
hundredvis af projekter, der øger trygheden lokalt, på tværs af regioner og i hele landet. 

 
OM BØRNENES IT-FOND – FAKTA OG UDTALELSER 

Børnenes IT-Fond - www.bhd.dk/anbragte-born/institutioner/bornenes-it-fond 
Børnenes IT-Fond blev etableret i foråret 2011 af Børnerådet, Børnehjælpsdagen, IT-Branchen og IDG Danmark.  Der 
er ikke tale en fond i juridisk forstand, men et projekt, der styres af et Advisory Board med repræsentanter fra de fire 
organisationer. Børnehjælpsdagen forestår administration og den praktiske tildeling af computere til de anbragte børn 
og unge på baggrund af fremsendte ansøgninger. 

 
 
Børnerådet – www.boerneraadet.dk 
Børnerådet er et statsligt, uafhængigt råd, der skal sikre børns rettigheder. Rådet arbejder for børns ret til beskyttelse, 
indflydelse og omsorg. 

”Anbragte børn er bagud på point fra starten, og det skal vi have lavet om på. De har lige så meget ret til at lykkes som 
alle andre børn i Danmark. Og det er et stort potentiale, vi kan realisere, hvis vi hjælper dem til en uddannelse – både 
for dem selv, for deres fremtidige arbejdsgivere og for samfundet som helhed”, udtaler Lisbeth Zornig Andersen, 
formand for Børnerådet. 
 
Børnehjælpsdagen – www.bhd.dk 
Børnehjælpsdagen er en landsdækkende og upolitisk hjælpeorganisation, der støtter de 15.000 anbragte børn og unge 
i Danmark med kompetencegivende oplevelser. 

”Vi oplever tit, at institutioner og opholdssteder har svært ved at være med på it-fronten. Vores undersøgelse viser, at 
41 pct. af hjemmene har et årligt budget på 0 kroner til indkøb af computere. Med Børnenes IT-Fond kan vi 
forhåbentlig hjælpe på et vigtigt men ofte overset sted i de anbragte børns liv – og dermed investere i deres fremtid”, 
forklarer Jytte Tholstrup Svendsen. adm. direktør for Børnehjælpsdagen. 
 
IT-Branchen – www.itb.dk 
IT-Branchen er Danmarks største og ældste brancheorganisation og forretningsnetværk for it- og televirksomheder.  

”Adgang til computere er afgørende for børns sociale liv, uddannelse og fremtidige jobmuligheder. Anbragte børn skal 
ikke sættes bagud. It-erhvervet ønsker ordentlig adgang til moderne kommunikation for alle, og det har vi sat konkret 
handling bag med Børnenes IT-Fond”, siger Morten Bangsgaard, adm. dir. for IT-Branchen. 
 
IDG Danmark – www.idg.dk 
IDG Danmark beskæftiger sig med it, og kun med it. IDG blandt andet magasinerne Computerworld og CRN, samt 
webstederne computerworld.dk, comon.dk, crn.dk og pcworld.dk. 

”Arbejdet i Børnenes IT-fond er med til at skabe et helt centralt fundament for de unge i en verden, hvor det at have 
adgang til en computer er en nødvendighed – både når det gælder det sociale, de unges uddannelse og deres 
deltagelse i det moderne samfund", siger Søren Queitsch, adm. dir. for IDG Danmark. 
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