
 

Pressemeddelse: 

 

Anbragte børn uden skolegang 

 

Ny undersøgelse viser, at kommunerne mangler at lave en plan for undervisning 

hver anden gang et barn eller ung bliver anbragt uden for hjemmet. 

 

Alt for mange børn og unge, der bliver anbragt udenfor hjemmet, bliver anbragt, uden at deres 

kommune har taget stilling til deres skolegang. I omkring halvdelen af sagerne mangler der 

oplysninger om skolegang i den handleplan, som kommunen skal udarbejde i forbindelse med en 

anbringelse.  

 

- Det er uforståeligt, at det tilsyneladende ikke er blevet bedre, lyder det fra Geert Jørgensen, 

direktør i LOS, interesseorganisation for de private sociale tilbud, som tager imod nogle af de børn, 

kommunerne anbringer.  

 

Undersøgelsen er udarbejdet i et samarbejde mellem LOS  - De private sociale tilbud og FADD,  

Foreningen af danske døgninstitutioner for børn og unge. Resultaterne omkring den manglende 

undervisning i handleplanerne svarer til resultatet fra en undersøgelse fra Børnesagens Fællesråd 

helt tilbage fra 2006-2007. 

 

- Trods et stigende fokus de seneste år på anbragte børns undervisning og skolegang samt en 

anbringelsesreform i 2009 er der åbenbart ikke sket ændringer på dette felt, konstaterer Søren 

Skjødt, formand for FADD. 

 

De to organisationer opfordrer nu kommunerne til en kursændring på området.  

 

- Mange af vores anbringelsessteder har interne skoler og kan dermed selv sørge for at få de unge 

i undervisning straks. Og flere indhenter store dele af deres manglende undervisning på mindre 

end den halve tid, fortæller LOS-direktør Geert Jørgensen.  

- Men det er simpelthen ikke rimeligt overfor disse sårbare unge mennesker, at det er lige så 

meget regelen, som det er undtagelsen, at deres kommune ikke fokuserer mere på deres 

skolegang og uddannelse. Det er en helt fundamental rettighed for alle børn, siger han. 

 

Den manglende fokus på undervisning er paradoksal i forhold til, at netop problemer i forbindelse 

med skolegangen er det næsthyppigste problem, der nævnes i forbindelse med anbringelse af 

børn og unge.  

 

Af undersøgelsen fremgår også, at 16 % af de anbragte ikke gik i skole, da de blev anbragt Nogle 

af dem havde ikke været i skole i helt op til tre år. Kun en fjerdedel af de unge i undersøgelsen 

modtog ved anbringelsen undervisning i den almindelige folkeskole.  

 

- Det er helt oplagt, at disse børn har særligt svære vilkår i forhold til at modtage undervisning. At 

kommunerne i så høj grad forsømmer at tage ansvar for deres skolegang er derfor meget svært at 

forstå. Vi, der arbejder med børnene i hverdagen, ved alt om, hvor vigtig skolegang og uddannelse 

er for, at de unge kan få en god voksentilværelse, siger Søren Skjødt, FADD. 



 

 

Nogle anbringelser foregår akut, og i de tilfælde kan man ikke forvente, at kommunen har 

færdiggjort en handleplan. Derfor har LOS og FADD netop også undladt at indregne disse 

anbringelser i undersøgelsen. 

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til FADDs formand Søren Skjødt tilf 20230016 

eller på mail ss@godhavn.dk  

 

Med venlig hilsen 

 

Henrik Kaustrup 

20978160 eller info@fadd.dk  
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