


Kære medlemmer, 
 
Hermed foreligger formandens beretning for arbejdsåret 2019-2020 som optakt til og til afstemning 
på generalforsamlingen den 12. november 2020 på Hotel Christiansminde, Svendborg 
Som tidligere nævnt livestreames generalforsamlingen til alle medlemmer. 
Vi glæder os til at se og høre jer alle. 
 
Dette bliver så – som oplyst i meddelelsen om, at jeg ikke genopstiller til formandsposten - min 
8. og sidste beretning som formand for FADD. 
Jeg takker for tillid og arbejdskraft gennem årene fra medlemmer, bestyrelseskolleger, 
samarbejdspartnere og konsulent. 
Jeg glæder mig over at have fået lov til at stå i spidsen for en yderligere professionalisering af 
foreningen og står i den sammenhæng på skuldrene af tidligere formænd og vil hermed 
udtrykke min respekt og taknemmelighed for det arbejde, de leverede på posten. 
Jeg ser frem til at få mere tid til mit arbejde på Godhavn og til – nøje – at følge FADDs 
arbejde fra sidelinjen som menigt medlem af foreningen. 
GOD vind J   
 

 
/Søren Skjødt, formand 
4. november 2020 
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Denne beretning er offentliggjort på FADDs hjemmeside www.fadd.dk i uge 45  
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Året der gik … og lidt om det kommende … 
1. CORONA - Ikke alle helte bærer kapper. 
Hvis man skal sammenfatte ikke bare FADDs arbejde i indeværende arbejdsperiode, men ALT ARBEJDE 
i 2020, er kodeordet naturligvis Covid-19. 
Rigtig meget af det vi har foretaget os siden sidste års generalforsamling har været influeret af den 
pandemi, som har sat sit præg på ’alt i hele verden’ siden marts. 
 
Som jeg skrev i august-klummen:  
”Ovenpå på det mærkeligste forår i mands minde, hvor vi alle blev kastet ud i en corona-pandemi uden 
hjelm, benskinner og manual – men med aflysninger, afstandsregler og afspritninger, har der heldigvis 
også været lyspunkter. 
For eksempel sagde en af mine ældre naboer forleden - på behørig afstand gennem hækken: Jeg 
nægter at lægge år 2020 til min alder; jeg har overhovedet ikke brugt det. 
 
Det er også ham, der har opfundet nogle nye ord: kedsomhedssnack, en-lidt-større-end-en-lille-bitte-
dessert, et-lille-glas-vin-men-nu-er-flasken-jo-åben og en-½-bøtte-alene-hjemme-is.” 
 
Denne beretning har derfor corona som klangbund. 
Aflysninger, udsættelser, aftaleændringer, online-møder, beredskabsopbygning, 
regel/lovkommunikation har bestemt form og indhold af store dele af arbejdet i år. 
Aflysningen af årsmødet og livestreaming af generalforsamlingen står derfor som en negativ 
kulmination på et helt igennem usædvanligt år. 
 
I pandemiens opstart – hvor flere af vores gode samarbejdspartnere sad på relativt sikker afstand bag 
en computerskærm på hjemmekontoret lagde vi en del energi i – gennem i perioder næsten daglig 
kontakt med styrelser og ministerier – at kunne give ’oversat’ og opdateret viden om regler og 
restriktioner videre til vores medlemmer. 
For at smidiggøre vores medlemmers forudsætninger for at kunne håndtere coronasituationen, 
opbyggede vi vores kommunikation gennem direkte medlemsmails og opslag på Facebook og Linkedin 
med en tre-delt oversigt over udmeldingerne fra myndighederne: 
En KORT, EN-LIDT-LÆNGERE og DEN-LANGE – fra det ultrakorte udtræk, over mere uddybende tekst til 
den fulde og hele lov/regeltekst. 
 
Vi har undervejs ledt efter mønstre i såvel måderne, som vores område har klaret håndteringen på 
som konsekvenserne for aktørernes økonomi. 
Vi har i den forbindelse gennemført en række telefoninterviews med vores medlemmer. 
Helt overordnet er det vores vurdering, at vores område har klaret udfordringer med forventet fagligt 
fokus på børnenes og de unges sikkerhed og sundhed og med den stålsathed, omsorgsparathed og 
ansvarlighed, der karakteriserer vores medlemmers arbejde med de udsatte børn og unge, vi har i 
vores varetægt, og hvor udfordringerne med at håndtere sundhedsopgaverne har skullet gå hånd i 
hånd med behandlingsarbejdet.  
De få tilfælde, der har været af coronasmittede børn og medarbejdere, har os bekendt været 
håndteret fuldt og helt med myndighedernes rådgivning og anbefalinger og uden nedlukninger. 
 
Som Astrid Krag sagde på Facebook 13. april 2020: 

”Ikke alle helte bærer kapper. Til gengæld kommer hverdagens corona-helte med smil, omsorg og 
stærk faglighed, mens de passer godt på vores udsatte og sårbare borgere 

❤

 
Mens mange arbejder hjemme i coronakrisen, møder socialpædagogerne hver dag ind for at yde 
faglig støtte og en omsorg, der absolut ikke kan undværes - heller ikke midt i en epidemi.  
Hvad skulle beboerne gøre uden dem?” 

 
I FADD kunne vi ikke være mere enige…  
Men det gælder naturligvis også lærerne og TAP’erne … 



 
FADD - BERETNING 12. november 2020 

4  

 
Hvad økonomien angår er mønstret mere uklart. Alle (de fleste) har haft ekstraudgifter til værnemidler 
og vikarer. 
Nogle har oplevet flere, andre færre henvendelser og indskrivninger. 
Mens de kommunale og regionale institutioner angiveligt har eller vil få lettere adgang til de 3 mia, 
som regeringen har udsendt til kommunerne, har de færreste selvejende institutioner fået del i 
hjælpepakkerne. 
For at imødekomme usikkerhed om finansiering og fortsat drift har vi i et brev til Astrid Krag bedt om 
klare retningslinjer for udmøntningen af de statslige midler og en mulighed for – for de hårdest ramte - 
at få del i en eller flere hjælpepakker for at undgå afspecialisering, lukninger og konkurser.  
Og har bedt ministeren om at se positivt på en snarlig løsning. 
 
2. DET POLITISKE ARBEJDE – alt og alle blev slået hjem 
Midt imellem fokus og forstyrrelse og mellem forbehold og restriktioner har vi dog også haft rigtig 
mange andre og meget vigtige socialfaglige gøremål. 
Barnets lov, dagbehandlingsområdet/de interne skoler AULA har sammen med evaluering 
pædagoguddannelsen fyldt godt op på vores to-do-lister. 
 
Politisk lagde statsminister Mette Frederiksen frisk fra land med en nytårstale der i en hidtil uhørt grad 
dagsordensatte hele udsatte børn og unge området. 
Besøg, møder og korrespondancer med de i vores sammenhæng vigtigste ministre, Mette Frederiksen 
selv, Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil og Social- og indenrigsminister Astrid 
Krag, centralt placerede embedsmænd samt en række ordførere fra såvel støttepartier som opposition 
har været centrale i vores ønske om at påvirke de politiske beslutningsprocesser. 
 
Konkret har vores arbejde – enten alene eller sammen med andre aktører – i særlig grad giver det 
mening at nævne Socialpædagogerne og Selveje Danmark resulteret en række anbefalinger til 
politikerne: 
 
Dagbehandlingsområdet og de interne skoler 
I forhold til dagbehandlingsområdet og de interne skoler skyldes vores opråb kritiske udmeldinger fra 
Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, der til Politiken 13. januar 2020 udtalte: 

»Og jeg kan bare konstatere, at med den måde, vi har organiseret området på i dag, er det kun 
halvdelen, der får en 9.-klasse-eksamen. Så der er nok et større strukturelt problem, end vi har villet 
erkende indtil videre. Og det vil så jeg gerne sætte spørgsmål ved – tror vi egentlig på, at de interne 
skoler er en særlig god idé?«. 
 
Vores svar: 
”Måske vi skal gå anderledes kontant til vaflerne: 
Lad os gå efter de steder, hvor tingene ikke er i orden. 
De anbringelsessteder og interne skoler der "lader børn under 10 år sidder alene isoleret fra andre 
mennesker" er 'helt galt', som du siger Pernille Rosenkrantz-Theil. 
SÅ enige... Men der fra og så til at sætte spørgsmålstegn ved hele konstruktionen 'interne skoler' er 
der trods alt et stykke vej. 
 
Vi tales nok ved J” 

 
I forlængelse af ministerens kritiske kommentarer nedsatte hun en tværministeriel arbejdsgruppe, 
som vi havde forventet at skulle være en del af. 
Det blev vi ikke; udvalget bestod eller rettere består udelukkende af embedsmænd fra en række 
ministerier. 
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Efter at vi har deltaget i og har haft aktier i mange møder, mange mails, mange mellemregninger og 
udsatte studieture med minister, den tværministerielle gruppe og Børne- undervisningsudvalgets 
medlemmer er status (19/10 2020)  
 

• at den tværministerielle arbejdsgruppes deadline er blevet rykket adskillige gange og pt ved vi 
ikke hvornår ministeren har et politisk udspil klar 

• at vi har rådgivet og været  advisory board for det tværministerielle udvalgs medlemmer 
• At studieture ikke er programsat – efter coronarelateret ønske fra minister og udvalg 
• At vi sammen med Socialpædagogerne, Selveje DK og LOS har foretræde for Børne- 

undervisningsudvalget i november 
 
I et notat til minister og den tværministerielle arbejdsgruppe har vi blandt andet skrevet: 
OPSUMMERENDE: I FADD ønsker vi: 
1. en kortlægning af området, således at et aktuelt og opgraderet talmateriale kan medvirke til at 
kvalificere de politiske beslutninger 
2. et centraliseret tilsyn med specialundervisningen som i parentes bemærket bør suppleres med et 
socialt-fagligt tilsyn på dagbehandlingstilbuddene 
3. et bedre udbygget samarbejde mellem interne skoler og folkeskole, så de skolefagligt udsatte børn 
og unge bliver en del af et folkeskolemiljø, så snart de kan profitere af det: med få, flere eller alle 
skematimer - differentieret i forhold til de enkelte fag og de enkelte børn … 
4. forståelse for, at fokus på enten behandlingsbehov eller skolebehov IKKE er meningsfuldt. De to 
indfaldsveje til et udsat barns trivsel og udvikling er hinandens forudsætning og derfor lige vigtige 
5. 1800 skoledage skal være et retskrav for alle børn og unge 
 
Barnets Lov – barnet først. FADD: VARME, VIDEN, VISDOM OG VEDHOLDENHED 
Siden Statsministrens nytårstale har vi stået og skrabet i savsmulden for at komme i gang med at 
udmønte en ny lovgivning, som vi har grund til at have høje forventninger til. 
 
13. januar 2020 offentliggjorde Social- og indenrigsminister Astrid Krag de første tanker om hvad vi 
havde i vente. 
Bygget op omkring 3 spor, foldede ministeren sine intentioner ud med udsagn som: (red. vores udpluk) 
 

Spor 1: Flere tidligere anbringelser og bedre kvalitet  
Regeringen ønsker, at vi passer bedre på børnene og sætte tidligere og mere konsekvent ind. Flere 
skal anbringes tidligere. Vi skal give stabilitet i barnets liv gennem bortadoption, når vi ved, at det i 
sidste ende vil være den rigtige løsning. Og vi skal sørge for, at plejefamilierne klædes bedre på til 
opgaven. Ligesom vi skal sikre en bedre kvalitet på døgninstitutioner og opholdssteder. 
 
Spor 2: Barnets stemme 
Regeringen ønsker en grundlæggende ændring i tilgangen på området, så der tages udgangspunkt i, 
at barnet er til i sin egen ret. Og hvor lovgivningen er indrettet, så børnenes ønsker og behov sættes 
først. Hvor det er indsatser og rettigheder for barnet og ikke forældrene, der er 
omdrejningspunktet. Fx en ret til at sige nej til samvær og kontakt med biologiske forældre. Derfor 
skal der laves en ny Barnets Lov, der sætter barnet først.  
 
Spor 3: Overgang til voksenlivet 
Regeringen ønsker at lette overgangen til voksenlivet for anbragte unge og støtte dem bedre til at 
stå på egne ben efter en anbringelse. Der skal være flere frivillige mentorer, venskabsfamilier og 
andre ikke-betalte mellemmenneskelige relationer, som de anbragte kan tage sig med ind i 
voksenlivet. Og der skal følges mere systematisk op på, hvordan det går de tidligere anbragte unge i 
de første år af voksenlivet i forhold til bolig, job og uddannelse, så de unge kommer godt ind i 
voksenlivet. 
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Endnu flere møder, mere korrespondance, indbydelser til minister, embedsmænd og udvalg senere er 
status (19/10 2020): 

• at vi har haft fysiske og virtuelle møder og korrespondancer med Social- og indenrigsminister 
Astrid Krag, med embedsmænd fra ministeriet og med politikere (fra regeringsparti, 
støttepartier og fra opposition 

• at vi har deltaget i en række møder i ministeriet og i socialstyrelsen – blandt andet i 
følgegruppen, Evaluering af det specialiserede socialområde og i følgegruppen, 
Socialstyrelsens arbejde med anbringelsesområdet  

• at vi afventer et konkret udspil fra ministeren 
• at vi afventer en dato for en studietur med Social- og indenrigsudvalget (invitation er sendt) 
• at vi har udarbejdet et notat med en række anbefalinger til politikerne 

http://fadd.dk/filer/FADD_anbef_endelig_okt2020.pdf 
 
Af notatet fremgår det opsummerende) 
Indsatser for udsatte børn og unge skal kunne næsten det samme, som det gode hjem:  
Det skal være præget af varme, venlighed, tålmodighed, stabilitet, kontinuitet, omsorg og udvikling. 
Lige som fra et hjem, skal indsatserne udgå fra et sted, som et barn kan vende tilbage til, kan søge 
hjælp og vejledning fra, kan genfinde sin historie i og kan fortælle om sorger og glæder til … 
Samtidig skal indsatser for udsatte børn og unge konstant være i et relationelt og oplyst forhold til det 
omgivende samfund, så det udsatte barn løbende kan blive guidet, udfordret og kompenseret i forhold 
til alle de aspekter, der skaber forudsætningerne for, at et barn kan udvikle sin identitet og blive et 
aktivt, selvstændigt, deltagende og selvregulerende medlem af samfundet: På vej hen imod alt det 
som ikke-udsatte børn og unge er på vej hen i mod… 
Det kræver nænsomhed, glidende overgange, koordinering, tværfagligt samarbejde … og: VARME, 
VIDEN, VISDOM OG VEDHOLDENHED 
Vi har noteret os, at der skal ses på alle aspekter af anbringelsesområdet, og at arbejdet vil ske i de tre 
ovennævnte spor, som vi i notatet har forholdt os til enkeltvist. 
 
Derudover har vi i FADD tilføjet et spor 4: De professionelles stemme, hvoraf det fremgår, at børn (og 
mange voksne for den sags skyld) godt ved, hvad de har lyst til, men ikke nødvendigvis, hvad de har 
brug for – i hvilket lys, sammen med inddragelsesdagsordenen, hele vores anbefalingskatalog skal 
forstås. 
 
Vi beder blandt andet om: 

• En metaorganisatorisk kortlægning og en opfølgende national handleplan 
• Øget fokus på vigtigheden af udredning for at sikre den rigtige indsats 
• Opdeling af det specialiserede børneområde i 2 kategorier 
• Tættere bånd mellem plejefamilier og institutioner 
• Forskellig målgrupperelateret voksenansvarslovgivning 
• Bevidst skelnen mellem de tre inddragelsesniveauer: Medinddragelse, medbestemmelse og 

selvbestemmelse. 
• En ny overgangsparagraf (mellem § 66 og §107) for de senmodnede 
• Ændring af GDPR regler så institutioner får mulighed for – livslangt - at opbevare tegninger, 

fotos, eksamensbeviser m.m – hvis det er værdifuldt for børnene, bør reglerne tilpasses dette 
behov; det handler om retten til at blive husket… 

• Ret til efterværn, SU og 1800 skoledage 
 
AULA – og vigtigheden af at medarbejder på udsatte børn og unge-området får adgang til 
platformen 
I forhold til AULA har vi deltaget i 3 videomøder siden juni 2020 – blandt andet med Pernille 
Rosenkrantz-Theils mellemkomst efter vores appel til ministeren om politisk handling.  
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Alle involverede parter – herunder Børne- og undervisningsministeriet, KL og KOMBIT (kommunernes 
IT-afdeling) har beklaget det sene fokus på den helt nødvendige adgang til AULA for medarbejder på 
udsatte børn og unge-området, at det har taget så lang tid – og vil tage yderligere tid - at nå frem til en 
løsning. 
Alle anerkender problemet og dets omfang. 
Teknologiske og juridiske udfordringer er angiveligt årsagen … 
 
 
Det korte af det lange: status (19/10 2020): 

• Adgang for bostedsmedarbejdere sker i løbet af 2. kvartal af 2021 (forventet!) 
• Skolesekretæren bliver omdrejningspunkt for tildeling og fratagelse af medarbejderadgange – 

hvilket skal være en overkommelig og enkel manøvre, så en medarbejder hurtigt kan få adgang 
og hurtigt kan få frataget den igen ved stillingsophør. 

• Bostedets leder meddeler skolesekretæren hvilke medarbejdere, der skal have aula-adgang til 
hvilke børn 

• Man vil vælge keep-it-simpel-løsninger som meget muligt 
• Det bliver muligt at logge ind i systemet (først fra browser, siden fra APP) via uni-log og 

derefter med en medarbejdersignatur (man vil også selv kunne vælge at bruge sin nem-id) 
• Der bliver intet max-antal kontaktpersoner pr. barn 
• Beskeder og svar fra bostedet vil i AULA fremstå som med bostedets navn som afsender, ikke 

som enkeltpersoner 
• Der oprettes en aula-postkasse pr barn, som beskeder, korrespondance og informationer 

lægges i, og som alle med kontaktperson-status vil kunne læse og skrive i. Man vil således 
kunne overtage og bidrage til en samtaletråd for ex at følge op på en legeaftale med et 
forældrepar 

• Når en medarbejder logger ind, vil man blive bedt om at vælge egne børn og eller de børn man 
er kontaktperson for 

• Skole-relaterede billeder og fotos vil kunne hentes indtil informationer om det enkelte barn 
fjernes 15 måneder efter at barnet har forladt skolen 

• Der er generel opmærksomhed på det problem, at en forældre, der har fælles 
forældremyndighed med den anden forældre, men som har fået et polititilhold, via AULA kan 
få oplysninger om hvor barnet går i skole og som herved kan få adgang en hemmelig adresse. 
Sagerne er særlige komplekse, hvis de er uafsluttede eller hvis der er forsinkelser af 
informationer fra CPR-registret eller hvis der er klager. Man ønsker mest mulig automatik i 
informationsgangene, men ser i øjeblikket på, om  skolesekretæren kan få hjemmel til at 
begrænse information til enkeltpersoner underhenvisning til barnets tarv. 

  
Vi har bedt om: 

• at der også laves en who-to-do-what-and-when-to-do-liste til PPR 
• at man overvejer hvordan adgang til forældre, der ved sin adfærd ikke fremmer barnets trivsel 

og udvikling i skolen kan fratages mulighed for at skrive og opslå informationer og 
kommentarer, men blot kan tildeles en kigge-med-funktion (for at beskytte barnet, forstås) 

 
Samt AULA-adgang for medarbejdere i dagbehandlingstilbud, hvilket vi er blevet bekræftede i vil ske. 
 
HVORDAN SKAL SOCIALTILSYNENE STYRKES? 
Handlekraftige ledere, dedikerede medarbejdere og overvejende gode resultater fortæller historien 
om et relevant lovgivningsinitiativ. Operationen lykkedes. Patienten er oppegående, men har visse 
senfølgeskader. Så der er plads til forbedringer. 
 
•Samling af konstruktionen i en enstrenget organisation = en direktion og fem lokalkontorer. 
•Dokumentation af, hvor meget det enkelte tilbud bruger af taksten til kost og sundhedsfremmende 
aktiviteter 
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•Socialtilsynet skal tage stilling til om magtanvendelser er tilladte eller ikke-tilladte 
•Lov om voksenansvar bør også skal gælde på dagbehandlings- og aflastningsinstitutioner 
•Socialtilsynene bør udstyres med de nødvendige kompetencer og muskler, der kan medvirke til, at vi 
ikke længere i medierne kan blive vidner til sager, hvor enkeltpersoner kan trække millioner ud af 
driften til egen vinding. 
•Et forventet kommende tilsyn på interne skole- og dagbehandlingsområdet skal ligge i  
•Socialtilsynet for blandt andet at kunne have fokus på det helhedssyn, der vil kunne løfte opgaven 
med at samstemme "kontrol, kvalificering og udvikling" i forhold socialpædagogik/behandling og 
undervisning. 
•Socialtilsynet bør deltage i visiteringen af de mest komplekse børnesager (så man blandt andet kan 
kvalificere tildelingen af dispensationer) 
•Socialtilsynet skal tage den almindelige inddragelsesdagsorden alvorligt og komme i gang med at 
afrapportere til børnene i børnehøjde, når de har talt med børn og unge på tilsynsbesøgene. 
 
Evaluering af pædagoguddannelsen 
Uddannelse af kommende pædagoger ligger os stærkt på sinde. 
Arbejdet med at formulere kritik og ønsker er ’in progress’, og vi forventer at lave et samlet udspil med 
en række aktører fra vores områder 
 
PROFIT på socialt arbejde? 
Vi har gennem 2020 været vidne til en række historier om enkeltpersoners udtræk af profitmillioner til 
eget brug. 
I i hvert fald en af sagerne, er der indgivet politianmeldelse og viser det sig, at der er foregået 
ulovligheder, har vi tillid til at retssystemet - om man så må sige - ’klarer paragrafferne’ 
Tilbage står så de sager, der måske ikke er ulovlige, men som ved deres eksistens og medieomtale 
medvirker til at miskreditere hele vores område. 
Vi taler i rigtig mange sammenhænge  om vigtigheden af bæredygtighed, robusthed og 
omstillingsparathed 
Det er efter vores overbevisning, som en understregning af vores egen medlemsafgrænsning; at 
institutioner eller opholdssteder, der er ejede af enkeltpersoner ikke kan være medlem hos os – at 
man som minimum, hvis man er eneejer af et tilbud, der arbejder med udsatte børn og unge, 
kvalificerer sig til et særligt grundigt økonomisk tilsyn. 
Derfor har vi i et debatindlæg på Altinget 17/9 2020 skrevet: 
”Socialtilsynene bør udstyres med de nødvendige kompetencer og muskler, der kan medvirke til, at vi 
ikke længere i medierne kan blive vidner til sager, hvor enkeltpersoner kan trække millioner ud af 
driften til egen vinding.” 
 
Døgntilbudsundersøgelse 
Som i hvert fald vores døgntilbudsmedlemmer ved, er Inge Bryderup og Signe Hald (Rockwoolfonden) 
m. fl i gang med en undersøgelse, der rækker ud efter alle døgninstitutioner og opholdssteder i DK. 
Undersøgelsen er en pendant til IBs plejefamilieundersøgelse fra 2017. 
Vi har haft og har stadig sæde i følgegruppen. 
Mens disse linjer skrives, er deadline for indsendelse af besvarelser ikke nået. 
Det er vores store håb og ønske, at svarprocenten vil nå op på de 70%. 
Vi har i årevis efterspurgt tal fra vores område og vurderer, at dette er en enestående mulighed for at 
dette håb og ønske kan blive indfriet. 
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3. ANBRINGELSES SITUATIONEN  
Fra vores gode veninde Mette Lausten fra VIVE har vi fået de senest tilgængelige anbringelsestal  
Fordelingen på anbringelsessted pr. 31. december 2019 er: 

Type Antal Procent 
Familiepleje 7.540 66,1 
Døgninstitution 1.938 17,0 
Socialpædagogisk opholdssted 1.511 13,3 
Kost/efterskole 161 1,4 
Selvstændig bolig 249 2,2 
I alt 11.399 100,0 
 NB: Denne fordeling er lavet uden at inkludere de 29 0-17-årige, der er registreret som anbragt 
men med uoplyst anbringelsessted. 

 
4. HØRINGSSVAR 
Vi har i år afleveret 3 høringssvar.  

• 10/1 2020 Høring om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde 
• 10/2 2020 Høring – bekendtgørelse om interne skoler 
• 5/3 2020 Høring over forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen (Gennemførelse 

af nationale test i skoleåret 2019/2020) 
  
4. MEDIERNE  
Opslag 2020 

1) 13/1 2020 Åbent brev til Mette Frederiksen - se www.facebook.com/foreningenfadd 
 

2) 13/1 2020 Søren Skjødt i Aftenshowet: Tryghed, beskyttelse, barnets perspektiv, færre 
anbringelsesskift & ansvarlige voksne https://www.dr.dk/drtv/se/aftenshowet_162473 

 
3) 13/1 2020 Forening frygter misbrug af kraftfuldt værktøj til udsatte børn – Søren Skjødt Flere 

medier – blandt andre: 
https://jyllands-posten.dk/politik/ECE11871729/forening-frygter-misbrug-af-
kraftfuldt-vaerktoej-til-udsatte-boern/ 
 
https://www.bt.dk/politik/forening-frygter-misbrug-af-kraftfuldt-vaerktoej-til-
udsatte-boern 
 
https://ni.dk/ni-news/id/d402a446-0f56-4e0a-985f-be0e41045e83/Forening-frygter-
misbrug-af-kraftfuldt-v%C3%A6rkt%C3%B8j-til-udsatte-
b%C3%B8rn?fbclid=IwAR0asMKfHsEcewPGA9qwRSdx5hrLUNcnyWc88tenU8FA1trsC7HKPffy
D6k 
 

4) 8/3 2020: Læserbrev i JP INGEN SKAL OPLEVE KØLIG DISTANCE - debatindlæg i JP (8/3) af Søren 
Skjødt: (Her gengivet for læsere, der ikke har abonnement på JP) 
https://www.facebook.com/foreningenfadd/photos/pcb.2773912976049802/27739087260
50227/ 
Under overskriften ”De tvangsfjernede – systemets børn” tager JPs lederskribent (3/3 2020) 
fat på det problem, at for mange børn skifter plejefamilie for tit. 
 

5) 8/6 2020 Kommentar til Børnene på bageste række – dokumentar fra DR 
http://fadd.dk/artikel.php?id=1907  
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6) 1/7 2020 Søren Skjødt og generalsekretær i Livsværk Ebbe Wendt Lorenzen: En kommentar i 

Berlingske en kommentar til Pernille Rosenkrantz-Theils reaktion på en rapport fra 
Ombudsmanden, der i 2019 undersøgte  en række forhold for anbragte børn. 
2. indslag fra oven https://www.berlingske.dk/laesere/hongkongs-frihed-skal-ikke-doe-i-
stilhed?fbclid=IwAR2-D_w6j-vqwgrcz4RaE7GF7WrljDbEfHZeSRqIl87krzfoh0a-n6aPLWs 

 
7) 31/8 Kronik i Politiken om overgangen til voksenlivet for anbragte børn og unge... af Søren 

Skjødt, Søren Kaare-Andersen, Bikubenfonden, Benny Andersen, Socialpædagogerne, Ditte 
Brøndum, Dansk Socialrådgiverforening, David Adrian Pedersen, De Anbragtes vilkår, Rasmus 
Kjeldahl, Børns Vilkår https://politiken.dk/debat/kroniken/art7899854/Da-
Amanda%E2%80%8B-Kristensen-var-18-år-sluttede-hendes-anbringelse-og-hun-skulle-stå-
på-egne-ben.-Det-kan-vi-altså-gøre-bedre 
 

8) 17/9 2020 ALTINGET: FADD: Socialtilsyn skal styrkes gennem én direktion med fem 
lokalkontorer (Søren Skjødt) https://www.altinget.dk/social/artikel/fadd-socialtilsyn-
skal-styrkes-gennem-en-direktion-med-fem-lokalkontorer 
 

9) 13/10 2020 Medunderskrivere Kronik i Kr Dagblad: 34 organisationer i fælles opråb om børns 
ensomhed: Her er anbefalingerne til Christiansborg https://www.kristeligt-
dagblad.dk/kronik/vi-maa-handle-nu-foer-flere-boern-og-unge-bliver-
ensomme?fbclid=IwAR3Kuzbkg1TbK9HSnq4SDEsNAWLurU-lrSIIHH5lqqWteMAutlPSRnY-sik 
 
Vores egen facebookside www.facebook.com/foreningenfadd er sammen med vores profil på 
Linkedin vores medie for kommunikation og formidling af budskaber. 
Vi har ca 2011 følgere på Facebook og 217 følgere på Linkedin (opgjort 2/11 2020) 

 
5. KONTAKTER OG NETVÆRK 
Vi har deltaget i møder eller med oplæg i: 

• De sociale tilsyn – ledere og afdelingsledere samt møder med enkeltpersoner fra de sociale tilsyn 
• Socialpædagogerne  
• Dansk Socialrådgiverforening 
• Metodecenteret 
• Folkemøde-planlægningsmøder (Børnehjælpsdagen, Livsværk og Metodecenteret) 
• Børnesagens Fællesråd 
• Selveje DK 
• Ankestyrelsen UDSAT 
• Socialstyrelsen – kontoret for national koordination UDSAT 
• Styrelsen for patientsikkerhed 
• VIVE UDSAT 
• VISO 
• KL, Kommunernes Landsforening UDSAT 
• Livsværk 
• Jysk Børneforsorg 
• Mentorbarn 
• LOS 
• DAV – de anbragte børns vilkår 
• Baglandet 
• Landsforeningen Autisme 
• NUBU – nationalt videnscenter for udsatte børn og unge UDSAT 
• Leder af ungdomskriminalitetsforsorgen i Kriminalforsorgen Mette Adamsen 
• Kommentator og tidl. direktør i Socialstyrelsen, Knud Årup 

 
Samt en række øvrige enkeltpersoner (politikere, forskere, embedsmænd ++) 
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6. FOLKEMØDET 2020 - AFLYST 
Og så var vi ellers lige så godt i gang …  
Vi var i samarbejdsmode med Børnehjælpsdagen, Livsværk, Foreningen Grønlandske børn og Socialt 
udviklingscenter, SUS 
 
7. FØLGEGRUPPER 
Vi har deltaget i en række følgegrupper: 

• Deltagelse i: SFIs årgang ’95 undersøgelse, SS 
• Deltagelse i advisory board i projekt: Lær for livet, Egmontfonden, SS 
• Deltagelse i Socialstyrelsens følgegruppe: Håndbog i Resultatdokumentation og Evaluering, SS 
• Deltagelse i Social og indenrigsministeriets følgegruppe: Evaluering af det  
• Deltagelse i Socialstyrelsens følgegruppe: Bedre plejefamilier, ændret til 

’Anbringelsesområdet’ – CMP og HKP 
 
8. INTERNATIONALT SAMARBEJDE 
Sammen med SL og Metodecenteret på studiebesøg hos gode samarbejdspartnere i Oslo december 
2019 
 
9. MEDLEMSAKTIVITETER 2019-2020 
I året har vi afholdt følgende temadage/seminarer: 

• 18-26/11 2018 Inspirationsdag hos MEYERS madhus for køkkenledere på medlemsinstitutioner 
• 16-17/4 2020: Ungeseminar i Tornøes Hotel, Kerteminde UDSAT TIL 2021 
• 11-12/5 2020: Psykiatriseminar på Comwell, Middelfart UDSAT TIL 2021 
• 28/5 2020: Temadag om specialundervisningen på Dannevirkeskolen UDSAT TIL 2021 
• 9-10/9 2020: Familiedøgninstitutionernes døgnseminar på hotel Severin i Middelfart UDSAT TIL 2021 
• Regionsmøder UDSAT TIL 2021 
• Årsmødet - AFLYST 

 
Vores medlemsrettede aktiviteter her derudover bestået af: 

§ Formandens månedlige klumme 
§ Hjemmeside opdateringer 
§ Facebook og Linkedin -opdateringer 
§ Haft møder med nye medlemmer og nye forstandere/ledere  
§ Deltagelse i jubilæer, afskeds og tiltrædelsesreceptioner 
§ Deltagelse i særlige begivenheder/arrangementer 

 
Bestyrelsen har i sæsonen afholdt 5 møder – heraf et seminar. 
 
MEDLEMMER 
111 medlemmer fordelt på:  
 

10 regionale 9 % 
61 kommunale 55 % 
29 selvejende 26 % 
3 Socialøkonomiske virksomheder 3 % 
8 Opholdssteder 7 % 

- 
30 medlemsinstitutioner er eller har skole 27 % 
9 har værksteder 8 % 
40 har psykolog(er) ansat 36 % 
33 har socialrådgiv(ere) ansat 30 % 
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10. JULEGAVEREGN 
Med en igen-igen fantastisk slutspurt, som vores gode venner fra Julegaveregn ikke en gang selv havde 
forventet, lykkedes det dem at indsamle 1.000.000,- som anbragte børn og unge i DK, på Færøerne og i 
Grønland fik glæde af med 500,- pr. barn. 
Vi ved det fordi de allerede har sagt det: Julegaveregn tager en tur mere i 2020 J  
AF HJERTET TAK 
 
11. FASTE REPRÆSENTATIONSOPGAVER 2019/2020 

• Bestyrelsesmedlem i Børnesagens Fællesråd, Frants Christensen, Hillerød Heldagsskole – afløses fra 
Generalforsamlingen 8/10 2020 i BF af Søren Nielsen Orøstrand 

• Bestyrelsesmedlem i VISO, Søren Skjødt, Godhavn 
• Bestyrelsesmedlem Selveje Danmark, Søren Skjødt, Godhavn 
• Bestyrelsesmedlem i Special Skills, Henrik Kaustrup, FADD 

 
12. DET KOMMENDE ÅR (nov 2020 til nov 2021): 
Vi forventer i det kommende år at skulle arbejde med: 

• Corona – ny pandemi eller efterdønninger 
• Nye rammer for økonomi og profit – omstrukturering fra privat til selvejende 
• Ny lovgivning for Socialtilsynene  
• Barnets Lov – barnet først 
• Socialudvalgstur 
• Evaluering af pædagoguddannelsen 
• Den socialøkonomiske investeringsmodel (SØM) (på årsmødet 2019 samt opfølgning) 
• Møde med Indenrigs- og socialminister Astrid Krag  
• BUVM: Udspil ift de interne skoler/dagbehandlingstilbud 
• Møde med Børne og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil  
• Folkemødet (med Børnehjælpsdagen, Livsværk, Grønlandske børn, SUS og FADD) 

 
Arrangementer i 2020/2021  

• Afventer coronasituationen 
 

FAKTABOKS 
Antal medlemsinstitutioner i FADD 111 (kontingentbetalende 
2019/2020) 
Antal debatindlæg 9 
Antal høringssvar: 3 
Antal klummer: 12  
Antal bestyrelsesmøder: 5 møder heraf 1 seminar 
Nye medlemmer: 4 -  Ungdomsboligerne Albertslund, 
Fensmarksgade, KBH, Fonden Tårnvej, Vejle og Fonden 
Hedehusene, Mariager 
Udmeldte/lukkede:6  BUP Brummersvej, Vejle, (lukket) 
Donekrogen, (lukket) Kløvermarken (lukket) Solliden (lukket) 
Nordly, (lukket) Ballerup UP (lukket) 
 
 
 
 

BESTYRELSEN 2019-2020 
Formand Søren Skjødt, Godhavn, Tisvilde 
Næstformand, Charlotte Møller Pedersen, Dannevirkeskolen, 
Haderslev 
Kasserer Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus, Frederiksberg 
Medlemmer: 
Hanne Dalsgård, Skovgården, Sneslev 
Torben Norup, Struer skolehjem 
Frants Christensen, Hillerød dagbehandlingsskole 
Søren Nielsen, Orøstrand, Holbæk 
 
SUPPLEANTER 
Marianne Beck-Hansen, Børne- og familiehusene, Holstebro  
Thor Simony, Granbohus, Fredensborg 
 
SEKRETARIAT  
Henrik Kaustrup, konsulent 

 
 


