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1 Forord 
 
Hermed foreligger FADDs årsskrift 2011.  
Skriftet indeholder:  

 Formandens beretning (til Generalforsamlingen 2011) 

 Regnskab(årsrapport) 

 Budget 2011/2012 

 Resultatoversigt 

 Formandsklummer (oktober 2010 – oktober 2011) 
 
Hæftet udlægges på foreningens hjemmeside www.fadd.dk i uge 42 sammen med 

dagsorden til generalforsamlingen og vil desuden udleveres i en trykt udgave på 
generalforsamlingen 
 
 
Egebækskolen den 21. oktober 2011    
   
Tine Theker Stryhn, formand for FADD 
 
 
 

2 Opsummering 
Efter FORORD og OPSUMMERING følger FORMANDENS BERETNING, der er opdelt 
i 5 afsnit: 

1. Indledning 
2. Konstitution – bestyrelsen 20010/2011 
3. Tendenser i tiden – og udgangspunktet for bestyrelsens arbejde i perioden 
4. Hvad har vi gjort? 
5. Fremadrettede udfordringer  

 
Herefter bringes kapitel 4 om foreningens økonomiske forhold.  
Først vises den uafhængige revisors bemærkninger til regnskabet, hvorefter 
regnskabet (årsrapporten) for 2010/2011 fremlægges (til afstemning ihh til 
vedtægterne). 
Afslutningsvis fremlægges budgettet for 2011/2012 til orientering. 
 
Bilagskapitlet består af 3 dele: Resultatet af ordførernes arbejde, øvrige resultater samt 
Tine Theker Stryhns formandsklummer, der har været bragt på foreningens 
hjemmeside i det forløbne bestyrelsesår. 
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3 Formandens beretning (til afstemning) 
 

3.1 Indledning 

Bestyrelsens arbejde i perioden siden sidste generalforsamling har enten direkte haft 
relation til eller har været præget af ønsket om at påvirke såvel tilpasning til som 
udvikling af nye forståelser af døgnanbringelsesbegrebet. Vi har ligeledes – i skrift og 
tale – været optagede af at kvalificere 
beslutningstageres grundlag for udmøntning af nye 
tiltag på anbringelsesområdet. Herunder at gøre 
opmærksom på konsekvenserne af de kommunale 
forbehold mod døgninstitutionsanbringelser. Vi har 
forsøgt at anlægge en offensiv strategi – ved blandt 
månedsvist at undersøge belægningssituationen på 
døgninstitutionsområdet. 
Grundlæggende har vores argumentation været 
båret af vores viden om og holdning til, hvad der er 
godt for børn og unge. Dernæst har vores 
hovedanke været, at man med det ideologiske og 
økonomiske pres på døgninstitutionsområdet er i 
gang med - i bedste fald - at sprede vigtig 
samfundsmæssig viden fordi de faglige miljøer – og 
kompetencer og erfaringer i de nedlagte 
institutioner ikke længere er koncentreret til 
rådighed. Og det tager lang tid at opbygge dem 
igen …. 
Men måske der er hjælp at hente fra uventet kant … (se tekstboks) 
 
Tilbage står den kendsgerning, at den mere traditionelle del af 
døgnanbringelsesområdet oplever et historisk fald i anbringelsestallene. Til gengæld er 
det vores indtryk, at kommunale anbringelsesbehov i et stigende omfang kommer til 
udtryk som socialpædagogiske ydelser grundfæstet i aktuelle eller tidligere 
døgninstitutionsmiljøer – enten som alternativ til eller supplement til døgnanbringelsen.  
 
Lidt fakta: 

Der anbringes årligt ca. 12.000 børn og unge i DK. 
Heraf anbringes ca. 2.100 børn og unge på en af landets ca. 130 døgninstitutioner.  
Pr. 15/10 2011 er der siden 2010 enten lukket eller truffet beslutning om lukning på ca. 
15 døgninstitutioner. Herudover er der lukket afdelinger i et ukendt, men formentligt 
ikke ubetydeligt omfang. 
Samlet set er der på de 105 B&U institutioner (ud af 121 FADD- medlemsinstitutioner), 
der deltager i vores belægningsundersøgelse, siden januar 2010 nedlagt ialt 278 
pladser. Svarende til en reduktion på15 %. 
Selv om tallene ikke er helt sammenlignelige kan man hertil lægge Ankestyrelsens tal 
fra september 2010, der viste, at 20 procent færre børn og unge i 2009 blev anbragt 
uden for hjemmet i forhold til 2008. 
Der er således tale om, at pladstallet for døgninstitutionsanbragte børn og unge er 
faldet med omkring en tredjedel siden 2008… 
I den positive ende hører, at ca. 1/3 af de undersøgte institutioner pr. august 2011 
enten har fuld belægning eller overbelægning. 
 
Argumenterne MOD den aktuelle anbringelsespraksis og FOR fastholdelse af såvel de 
lokale og de mere specialiserede døgninstitutioner er kendte. 
Men i dybtfølt sympati og medfølelse med de døgninstitutioner, der er blevet nedlagt 
eller er på vej til det, vil jeg og bestyrelsen i FADD sige til jer: 
Vi begræder, at den kollektive faglighed, den viden og de erfaringer, der er opbygget 
over rigtig mange år nu enten forsvinder eller spredes for alle vinde. 

’Fra en række undersøgelser 
ved vi imidlertid, at 
døgninstitutioner såvel som 
andre anbringelsesformer er 
nødvendige interventioner på 
børneforsogsfeltet, som vi 
hverken bør eller kan 
afskaffe’ 
Fra Døgninstitutionen – 
modsætninger og strategier når 
børn og unge anbringes, 2011 
Tine Egelund & Turf Böcker 
Jakobsen  
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Vi ved, I alle har kæmpet en hård kamp. Ikke bare for institutionen– for det er når alt 
kommer til alt ’bare’ bygninger – men i første omgang for de børn og unge, hvis videre 
skæbne det nu er overladt til de hårdt pressede kommunale sagsbehandlere at finde 
tilbud til. I anden omgang har I naturligvis kæmpet for jeres arbejdspladser 
 
Vi har som nævnt ønsket at påpege konsekvenserne af kommunale forbehold mod 
døgninstitutionsanbringelser og at påpege nye udviklingsmuligheder – blandt andet 
ved at bringe jeres og jeres kollegers historier de rigtige steder hen. 
Og vi har sagt det meget højt: At vi som minimum forventer, at ansvarlige myndigheder 
vil undersøge, hvad der konkret sker og er sket med de børn og unge, der har forladt 
de professionelle faglige miljøer. 
Vi insisterer på vigtigheden af at fastholde det grundlæggende synspunkt, at et udsat 
barns eller ungs behov skal vurderes af børnesagkyndige, således at barnet/ den unge 
kan få det rigtige tilbud … første gang. 
 
Samlet set har bestyrelse og sekretariat arbejdet målrettet og ambitiøst med de planer, 
vi fik lagt puslespillet til kort efter årsmødet i 2010 og i forlængelse af debatten på 
generalforsamlingen. Samt hvad der i ikke ubetydelig grad er kommet til undervejs … 
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3.2 Konstitution 
Bestyrelsen konstituerede sig således: 
 

Formand  
TINE THEKER STRYHN 

Egebækskolen, Nærum 

 
Næstformand 

SØREN SKJØDT  
Godhavn, Tisvilde 

 
Kasserer  

BJARNE JENSEN 
familieinstitutionen 
Bakkevej, Hornsyld 

 
Sekretær  

TORBEN BERNTSEN 
Børne/ungdomspensionen 

Brummersvej, Vejle 
 

Medlemmer  
NIELS BRUN MADSEN 
Behandlingshjemmet 

Bøgholt, Viby J. 
 

LONE PEDERSEN 
Favrskov B/U center/ B/U 

center Vejle Fjord 

 
JENS NILSSON 
Rymarksvænge 

Ungdomspension, 
/Sønderbro 

 
 

Suppleanter 

 
 

PETER RØDBRO 
JOHANNESSEN 

Dyssegården, Kokkedal 

 
AKSEL RASK 

Tippen, Varde 

 
             Sekretariat 

 
Konsulent 

HENRIK KAUSTRUP 
 

 

 

 

 

 
 



 
FADD - Årsskrift 2011 - Generalforsamlingen 2. november 2011 

Side 7 af 63 

 
3.3 Tendenser i tiden – med betydning for bestyrelsens arbejde 

  

Som sagt har udfordringer med ’nye forståelser af anbringelsessituationen’ – herunder 
belægningssituationen på døgninstitutionsområdet - fyldt ganske meget i det forløbne 
arbejdsår. 
Vi har via vores samarbejde med konsulent Henrik Ernst løbende kunnet følge med i 
tallene og vi har – som det var hensigten – kunnet sætte tal på de normerings og 
belægningsmæssige bevægelser. Dette har givet os et meget konkret belæg for flere 
af de politiske udmeldinger, vi har sendt ud i løbet af året. 
Vi har desuden kunnet konstatere, at såvel samarbejdspartnere som medier har 
henvist til vores undersøgelse og har bedt os om kommentarer. Det har samlet set 
været med til at gøre vores position som interesseorganisation offensiv: Vi har haft 
udspillet og ’de andre’ er kommet til os… 
 
FADD og medierne 
Hvor vi de sidste arbejdsperioder har brugt en del energi på at skabe og følge op på 
kontakter til medierne – og ofte forgæves – er det vores oplevelse, at vi nu høster 
frugterne af det årelange benarbejde. 
Således har formand Tine Theker Stryhn to gange været deltager i længevarende P1 
programmer (Klubværelset og Dagens gæst hos Poul Friis). Ligesom næstformand 
Søren Skjødt har været i DRs Aftenshowet med en længevarende kommentar til 
Brønderslevsagen. 
Vi har fået optaget læserbreve og er flittigere blevet citeret i såvel skrevne som 
’levende’ medier. Ligesom flere af vores pressemeddelelser har opnået spalteplads. 
Se i øvrigt resultat-bilaget. 
 
Opfølgning på Barnets Reform 

Vi blev faktisk noget så menneskeligt som glade, da socialminister Benedikte Kiær i det 
tidlige forår bebudede, at man nu var parat til sammen med anbringelsesområdets 
parter at undersøge konsekvenserne af Barnets Reform. 
Der skulle til at starte med nedsættes en følgegruppe og en ekspertgruppe. 
Så for at sikre os indflydelse gik vi med det samme i gang med ’at gøre det 
nødvendige’ 
Og det lykkedes … 
Tine Theker Stryhn kom i følgegruppen og Søren Skjødt kom i ekspertgruppen 
Vi ønskede (sammen med øvrige aktører på området) at det socialministerielle initiativ 
SKULLE omfatte konkret fokus på hvilke konsekvenser – positive som negative - 
Barnets Reform har haft for de udsatte børn, unge og deres familier, som har fået 
tilbudt nye og anderledes foranstaltninger. Og vi påpegede, at der således IKKE kun 
skulle anlægges fremadrettet fokus …. 
Men … da det kom til stykket viste det sig, at formålet ifølge socialministeriet alene at 
implementere de gode eksempler … 
I skrivende stund skal den nye socialminister tage stilling til det videre forløb. 
 
Møder, møder og møder 
Som altid har møder været et centralt omdrejningspunkt i bestyrelsens arbejde. 
Internt og eksternt. 
Vi har afholdt møder med de mange øvrige aktører, der arbejder i eller med 
anbringelsesområdet: Herunder LOS, SL, UBU, Børnerådet, Børns Vilkår, 
Psykiatrifonden og Servicestyrelsen. 
I den forbindelse skal også nævnes SFI og i særdeleshed Tine Egelund, som vi har 
haft ’offentlige meningsudvekslinger’ med. 
Dette har resulteret i, at vi har aftalt at arrangere en døgninstitutionsturne for en større 
SFI-delegation.   
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De sikrede institutioner har igennem det 
seneste år oplevet en vigende belægning. 
Vi har således på landsplan i korte perioder 
været nede på under 50 % i belægning. 
Det er svært at sige noget helt præcist om 
årsagerne hertil, men vi tror, at det bl.a. kan 
skyldes: 

 Ungdomskriminaliteten er generelt 
dalende 

 Ungdomssanktionen bliver næste ikke 
brugt mere, idet kommunerne ikke 
indstiller til denne form for sanktion 

 De sociale anbringelser (pædagogisk 
observation, længerevarende 
behandling og ’farligheds kriteriet’) har 
lige siden indførelsen af 
grundtakstmodellen været for 
nedadgående. 

 Nogle af de forebyggende 
foranstaltninger, som kommunerne 
sætter i værk, har en positiv effekt. 

 Antallet af børn mellem 14 og 15 år 
anbragt i varetægtssurrogat 
(nedsættelse af den kriminelle lavalder) 
har ikke været så stor, som det blev 
forudsagt af Socialministeriet. 

 Den generelle økonomiske situation i 
kommunerne 

 
Det er rigtig godt, hvis situationen er et udtryk 
for, at der ikke længere er behov for 153 
sikrede pladser til børn og unge i alderen 12 – 
17 år, og hvis det samtidig er et udtryk for, at 
det findes andre og gode foranstaltninger og 
løsninger for de udsatte børn og unge.  
 
Hvis det er korrekt, så skal antallet af sikrede 
pladser tilpasses behovet. Men da vi samtidig 
erfarer, at anbringelser af børn og unge i nogle 
kommuner stort set er gået i stå, og at nogle af 
de dårligst stillede børn og unge får tilbud f. 
eks. i form at ’anbringelse’ på eget værelse 
med pædagogisk støtte, sammenholdt med det 
fokus, der er på økonomi i forhold det 
specialiserede socialområde, kan vi blive 
bekymrede for, om børn og unge med særlige 
behov rent faktisk får den hjælp og støtte, som 
de har behov for. 
Eva Halgreen, forstander på Koglen 

 

 
Politisk har vi haft møder med 
Socialminister Benedikte Kiær, 
socialministeriets embedsmænd og en 
række folketingsmedlemmer – før og under 
valgkampen. Via Børnesagens Fællesråd 
sendte vi en række anbringelsesrelevante 
spørgsmål til de politiske partier. Svarene 
fra Socialdemokraterne, de konservative, 
SF og Enhedslisten har kunnet – og kan – 
læses på vores hjemmeside. 
Ligesom vi har støttet initiativet: Stop 
hetzen mod mennesker med handicap og 
socialt udsatte – med stormøde i DGI-
hallen i København i juni  
Derudover har vi haft møder med Danske 
Erhverv og KL. Udover møder har vi haft 
en mediedækket – på dknyt.dk - 
diskussion med formanden for KLs børn og 
unge-udvalg Jane Findahl. Se 
www.fadd.dk 
 
Medlemsaktiviteter 
Internt i foreningen har vi afholdt 

 møder i de faglige fora  

 møder i de regionale 
netværksgrupper. (Vi har tidligere 
år haft møder i region 
Hovedstaden, men møderne er 
fortsat på stand-by, da vi afventer 
et ønske om gen-opstart fra 
medlemsinstitutionerne) 

 et medlemsmøde den 14. april i 
Kerteminde.  

På medlemsmødet fik deltagerne oplæg 
fra Ankestyrelsen om Ankestyrelsens 
arbejde og fra DS om en undersøgelse af 
vilkår for døgninstitutioner/opholdssteder 
med deltagelse af socialrådgiverne fra de 
respektive anbringelsessteder 
 
Medlemsaktiviteterne gælder også 
arbejdet i de faglige fora 
(institutionstypenetværket) 
De fleste af de faglige fora er aktive; det 
gælder således: 

 familieinstitutionerne har afholdt 
de traditionelle konferencer og 
temadage 

 unge-gruppen har arrangeret temadøgn den 16.-17.april 2012 
 nærmiljøinstitutionerne har haft en periode uden aktiviteter 
 de sikrede institutioner har holdt forstandermøder og sikringsmøder 
 faglærergruppen har afholdt februarseminar på Oustruplund 
 mellemledergruppen har afholdt konference 10. marts 2011 
 de faglige fora for skole-behandlingshjem og småbørnsinstitutioner er ikke 

aktive pt. Men kan komme det … på foranledning 
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Ankestyrelsen 
Som det har været traditionen de sidste par år, har vi også haft uformelle møder med 
Ankestyrelsen. 
Møderne er gavnlige for begge parter og handler primært om det vi kalder ’gensidige 
informationer om tendenser på anbringelsesområdet’. 
I den forbindelse har vi officielt talt imod den indskrænkning af Ankestyrelsens 
kompetence som såvel VK-Regeringen og KL har talt for. 
 
Julegaveregn: Rekord… 

For fjerde år i træk har operation Julegaveregn indsamlet penge til køb af flere 
julegaver til børn på FADDs medlemsinstitutioner. 
I år blev der indsamlet 206.000 kr. som 515 børn på 24 døgninstitutioner fik glæde af. 
Af hjertet …tak … til såvel initiativtagere, ambassadører og givere. 
 
Samarbejde med HORESTA (hotel og restaurationsbranchen) 
FADD har indgået en ’hensigtsaftale’ med HORESTA med henblik på at anbragte unge 
på døgninstitutioner og andre opholdssteder skal have lettere ved at få praktikpladser 
og fritidsjob på hoteller, restauranter og cafeer, og dermed skal de unge sikres en 
lettere overgang til et voksenliv med job. 
Senere på året vil aftalen blive konkretiseret. 
 
Ny regering – nye vinde? 
På flere områder ser det lovende ud: Vi har noteret, at en af de store opgaver, som den 
nye socialminister skal i gang med – udover at mødes med os ;-), der i kraft af vores 
arbejde på en døgninstitution har haft møder med både rockere og det, der er værre, 
men som af den grund forhåbentligt ikke vil udgøre nogen godkendelsesproblemer for 
Karen Hækkerup - bliver at gennemføre en analyse af socialområdet, der - som vi har 
forstået det – efterfølgende skal føre til en ny socialreform. 
Analysen skal blandt andet se på organiseringen og finansieringen af børn og 
ungeområdet. 
Vi har også bemærket, at kommunalreformen skal evalueres og den nuværende 
arbejdsdeling mellem kommuner, regioner og stat - med særlig fokus på blandt andet 
socialområdet – skal ses efter i sømmene. 
Endeligt har vi med glæde taget til efterretning, at regeringen vil styrke den tidlige 
indsats over for udsatte børn og unge, at der skal sikres bedre efterværnsordninger og 
ikke mindst; at den kriminelle lavalder skal ’hæves tilbage’ til de 15 år. Der skriges på 
bedre løsninger ude i den virkelige verden! 
Alt i alt har vi fået øje på en lang række positive udmeldinger. Omvendt har vi det også 
sådan, at vi nu har set & hørt om intentionerne. Vi må så efterfølgende se, hvor langt 
viljen og økonomien rækker. Der er brug for flere penge til kommunerne og/eller at 
flere af de mest specialiserede tilbud bliver placeret i regionerne. Og når man samtidig 
lægger op til vedtagelsen af en budgetlov, der skal stramme kommunernes økonomi, 
så er der ingen grund til eufori sådan lige med det samme…. 
 
Jeg henviser i øvrigt til resultatopgørelsen i bilag 1 og 2. 
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3.4 Udfordringer 2011/2012 
Som en ’gave’ til den nye bestyrelse har jeg og den aktuelle bestyrelse oplistet 
følgende temaer som ’uundgåelige' og/eller interessante. Den nye bestyrelse kan 
således vælge at arbejde med følgende ledetråde:  
 

 Fortsat fokus på tilpasning til og udvikling af nye måder at forstå arbejdet med 
udsatte børn og unge på – men udgangspunkt i de kommunale forventninger, 
hvad der er godt for børn og unge, faglig kvalitet og forsvarlighed 

 Følge og indgå i drøftelser om (forventningen til ..) lavere takster 

 Følge og søge indflydelse på de aktuelle resultatdokumentationsprojekter 

 Fastholde belægningsundersøgelsen 

 Deltage i møder med Socialminister (første møde afholdes den 10. november 
2011) og Socialudvalget om udmeldingerne i Regeringsgrundlaget) – herunder 
holde opmærksomheden rettet mod bedre efterværn, sænkelse af den 
kriminelle lavalder, ny-fordeling af opgaver mellem stat, region og kommuner og 
nye måder at finansiere udgifterne til anbringelsesområdet. 

 Søge fondsmidler til en undersøgelse af effekter og resultater af ex antal børn 
og unges udvikling fra anbringelsesstart til udskrivning (Bestyrelsen 
(2010/2011) har afsat midler til dette i budgettet for 2011/2012) 

 Indgå partnerskabsaftaler med frivillige organisationer (i forlængelse af 
frivillighedsåret 2011) 

 Medvirke til at realisere filmprojekt om livet på døgninstitution. Langt om længe 
ser det nu ud til, at det tidligere annoncerede filmprojekt bliver realiseret. Dels 
har folkene bag projektet skaffet tilstrækkelig med startkapital til at kunne gå 
igang, dels har de fået lovning på, at DR vil vise filmen (hvilket der angiveligt 
også skulle være penge i …) I FADD forventer vi fortsat at skulle spille en 
central rolle i tematisering, indgangsvinkel og research. 

 Arbejde videre med FADDs tilstedeværelse på ’de sociale medier’  
 
 
Tine Theker Stryhn 
Formand for FADD 
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4 Økonomi – REGNSKAB 2010-2011 (til afstemning) 
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4.1 Ledelsens regnskabspåtegning 
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4.2 Den kritiske revisors påtegning 
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4.3 Regnskab (årsrapport) (til afstemning) 
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5 Økonomi – BUDGET 2011-2012 (til orientering) 
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Side 8-15 omfatter indtægter relateret til kontingent fra de enkelte medlemsinstitutioner 
(kan fremsendes til medlemmer på opfordring) 
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6 Bilag 
 

6.1 Resultater af ordførernes arbejde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Barnets reform  Ordførere: Søren Skjødt  

UDGANGSPUNKT: Barnets reform er trådt i kraft pr. 1/1 2011 
FADD har beskrevet holdninger til reformen opsamlet i pjecen: Om barnets reform – barnets behov 
– som vi ser det (nov 2009) 
Opgaven har primært været at søge indflydelse i div. socialministerielle opfølgningsgrupper og at 
afklare en række økonomiske grundvilkår for drift af døgninstitutioner 
Mål RESULTATER & KOMMENTARER 
1. sørge for deltagelse i 

Socialministeriets ekspertgruppe 
om udsatte B/U  

Er sket. Søren Skjødt deltager 

2. sørge for deltagelse i 
Socialministeriets følgegruppe om 
udsatte B/U 

Er sket. Tine Theker Stryhn deltager 

3. Afklare en række økonomiske 
grundvilkår  

Har afholdt en række møder med enkeltpersoner. 
Ex Rammeaftalen gælder IKKE vores område(for 
hurtig gennemstrømning) Gælder kun 
handicapområdet 

4. Kontakte de kommunale 
kontaktråd (der arbejder med 
takstdannelse og takstaftaler i 
kommunerne)  

Ikke nået 

 
 
 
 
 

FADDs synlighed og politiske potentiale 

Sammenhæng i indsatsområder & 
ordførerskaber 2010/2011

FADDs legitimitet (mission og værdier)

1. Barnets 
reform

3. Sociale 
medier

2. Skoletilbud
Undervisning

4. FADD anno 
2011

Bestyrelsens strategier for perioden

5. Intern 
vidensdeling

6. Kriminel 
lavalder

7. Udsathed 
& økonomi

Herunder ordførerskaberne
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2. Skoletilbud/undervisning Ordførere: Aksel Rask & Lone Pedersen 

UDGANGSPUNKT: Repræsentanter for FF for nærmiljøinstitutioner har tidligere udtalt, at 
undervisningen for de anbragte børn og unge i folkeskolen eller andre skoletilbud ikke giver 
denne gruppe de samme vilkår for læring og inklusion som andre børn og unge får i lignende 
tilbud. 
Mål RESULTATER & KOMMENTARER 

5. Appellere til Ankestyrelsen om at 
praksisundersøge skoleområdet 
(anbragte børn på folkeskoler) 

Er sket.  Ankestyrelsen overvejer at lave en 
praksisundersøgelse, der skal afklare 
problemets omfang 

6. Afholde nyt møde i FF 
nærmiljøinstitutioner 

Ikke nået 

7. Afholde møde med 
heldagsskoleforeningen (afventer 
respons fra ny bestyrelse) 

Er sket 

8. Invitere heldagsskoleforeningen til 
FADDs årsmøde 

Er sket 

9. Deltage i SLs i forskningsprojekt om 
undervisning:  

Er sket – afventer yderligere 

 
3. Sociale medier Ordførere: Peter Rødbro Johannessen og Henrik 

Kaustrup 

UDGANGSPUNKT: De sociale medier (Facebook, Twitter, div. blogs m.mm.)  har opnået 
tiltagende betydning i menneskers meningsdannelse. Skal FADD deltage? 
Mål RESULTATER & KOMMENTARER 
10. Afholde møde med ressourcepersoner 

mhp at få etableret et overblik de 
tekniske konsekvenser 

Er sket 

11. udarbejde liste over fordele / ulemper 
som optakt til drøftelse på 
bestyrelsesmøde, der skal gøre 
bestyrelsen i stand til GO/NO GO 

Er sket 

12. Afholde møde ekspert om indholds- 
ideer 

Er sket 

13. Oprette FADD profil på Facebook Afventer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FADD - Årsskrift 2011 - Generalforsamlingen 2. november 2011 

Side 43 af 63 

 
 

4. Døgninstitutionsforeningen anno 2011 Ordfører: Tine Theker Stryhn & Henrik Kaustrup 

UDGANGSPUNKT: Antallet af anbringelser på døgninstitutioner er faldende. Kommunerne ønsker 
kortere tilbud og mindre indgribende indsatser ex dagforanstaltninger) 
For at fastholde socialpædagogiske ydelser i DI regi skal vi i FADD overveje  

1. hvordan vi kan styrke medlemmerne i at udvikle nye tilbud 
2. hvilke nye samarbejdspartnere vil vi med fordel kunne indgå alliancer med 

I den forbindelse skal vi overveje om ordet døgninstitutionsforening er hæmmende eller 
fremmende for FADDs medlemmer, identitet og selvforståelse 
Mål RESULTATER & KOMMENTARER 
14. Afholde møder med potentielt 

interessante samarbejdspartnere 
Er sket 

15. Drøfte evt. indgåelse af 
samarbejdsrelationer med andre 
aktører på området på 
generalforsamlingen 2011 

Vil ske 

16. Afholde møde for de selvejende 
medlemsinstitutioner – i samarbejde 
med Deloite 

Er sket 

17. Bidrage til kendskab til idrætspas - 
projekt 

Er sket 

18. Udarbejde  INKLUSIONS/relations 
hæfte - FADD profilering 

Ikke nået 

19. Bidrage til døgninstitutionsfilmprojekt Har været sat på stand-by pga manglende 
økonomi (ikke FADD opgave) Men meldes nu på 
vej… 400.000 kr. er bevilget 

 
20. Udgive en række statements på FADD 

mener … 

 
Ikke nået 

 
5. Intern vidensdeling Ordførere: Peter Rødbro Johannesen, Torben 

Berntsen og Henrik Kaustrup 

UDGANGSPUNKT primo 2010: I flere omgang har vi efterspurgt respons fra ressourcepersoner i 
FADDs medlemskreds. Det er en vigtig del af FADDs arbejde og legitimitet at tilbyde 
medlemmerne adgang til viden som andre medlemmer sidder inde med  
Mål RESULTATER & KOMMENTARER 
21. Etablere vidensbanken på 

medlemssiden på fadd.dk 
Er sket (teknisk, mangler indhold) 

22. Afholde Mellemlederkonference Er sket. Blev til et en-dagsarrangement 10/3 2011 
 

6. Kriminel lavalder Ordførere: Jens Nilsson og Henrik Rune Holst, Den 
flyvende hollænder (udenfor bestyrelsen) 

UDGANGSPUNKT: Efter at regeringen i 2010 sænkede den kriminelle lavalder til 14 år – til trods for 
alle eksperters advarsler – ser opgaven for nærværende ud til at være at undgå yderligere 
nedsættelse  
Mål RESULTATER & KOMMENTARER 
23. (Arbejdet foregår i Børnesagens 

Fællesråds regi – ikke selvstændigt 
FADD- punkt) 

SIDSTE: Den kriminelle lavalder vil evt. blive hævet 
ifm regeringsskiftet 
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7. UDSATHED & ØKONOMI: Forældres og 
børn og unges EGENBETALING samt 
arbejdsdusører og lommepenge for 
anbragte børn og unge 

Ordførere: Henrik Kaustrup 

UDGANGSPUNKT primo 2010: Kommunernes praksis er blevet strammet op således at såvel 
forældre som børn og unge oftere sættes i egenbetaling. Vi ønsker at problematisere en række 
forhold (se www.fadd.dk ) 

http://fadd.dk/filer/Mail%20FTs%20socudv%201april2011_BUoekonomi.pdf 
Mål RESULTATER & KOMMENTARER 
24. Rejse sagen politisk: Genfremsende 

tidligere notat til socialudvalget og til 
Martin Henriksen 

Er sket. Men svar er ikke modtaget 

25. Sagen er desuden nævnt på møde med 
Socialminister Benedikte Kjær. 

BK gav udtryk for at man var opmærksom på 
problemet – herefter afventer vi tilbagemelding fra 
ny Socialminister 

 

6.2 Bilag 2: Øvrige resultater 
Politik Ansv: Tine Theker Stryhn, Søren Skjødt & Henrik Kaustrup 
Tema Aktiviteter Kommentar 
Møder Deltagelse i  

o møder i Børnesagens Fællesråd (Tine Theker Stryhn som 
bestyrelsesmedlem) 

o møder i socialministeriets opfølgningsinitiativer om 
Barnets reform (ekspertgruppen og følgegruppen) 

o møder med Ankestyrelsen (kontorchef Henrik Horster) 
o møde Børnerådets formand Lisbeth Zornig 
o KL 
o KLs børnetopmøde 
o SLs lederlandsmøde 
o Refleksionsrumsmøde i KL om handleplaner (TTS samt 

Niels Grube og Merete Carlsen, Familieinstitutionen 
Bülowsvej) 

o Samarbejde med Børns Vilkår om ’anbragte børn og 
hospitalsindlæggelser’ (TTS) 

o en følgegruppe i Børns Vilkår om BISIDDERE i 
børnesager (opbygning og udvikling) (TTS) 

o ’Beredskab i forhold til fremtidige SFI-forsknings 
resultater – et SL initiativ  

o SPUKS projekter: Piger på døgninstitution og Misbrug 
o møder i UBU (TTS og LP) 
o møde med Børnehjælpsdagen 
o Psykiatrifonden (oplæg om døgninstitutioner og 

psykiatri) 
o FBU – om samarbejdet med forældre til anbragte børn 
o Servicestyrelsens  følgegruppe om 

resultatdokumentation (NBM) 

Løbende deltagelse i 
møder med 
samarbejdspartnere 

 
Arbejds-
grupper 
under BF 

 
1. Den kriminelle lavalder 
2. Udsatte børn og unge på den politiske dagsorden 

 
1. Fortsætter 
2. Fortsætter 

http://fadd.dk/filer/Mail%20FTs%20socudv%201april2011_BUoekonomi.pdf
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Eksterne 
bestyrelser 

 
o Tine Theker Stryhn bestyrelsesmedlem i Børnesagens 

Fællesråd 

 
Fortsættes 

 
Politiske 
udmel-
dinger 

 
o Kære nye statsminister: Giv børnene en ombudsmand – 

flere gange senest 22/9 2011 
o Ankestyrelsens magt undergraves af regeringen - 8/6 

2011 (pressemeddelelse) 
o Kommunerne skal have økonomisk håndsrækning til de 

tungeste børnesager (om Brønderslev-sagen) - 8/6 2011 
(pressemeddelelse) 

o Børn i Danmark skal have en ombudsmand (flere gange) 
o Pædagogik før mursten - i Frederikshavns Kommune 

26/5 2011 (citat fra pressemeddelelse) 
o Om Godhavns-rapporten 16/5 2011 
o FADD og SL i fælles debatindlæg: 'Det er dyrt at spare...' 

2/5 2011 
o Kommentar til: København søger plejefamilier gennem 

Facebook 11/2 2011 
o Svært ved at tro, at forebyggelsen allerede har slået 

igennem – til Jane Findahl KL samt svar og gensvar 
januar 2011 

o Halvering af pladser på familieinstitutionerne 11/1 2011 
o Kommentar til Tine Egelund, SFI 1/12 2010 
o Myndigheder og fagfolk bør undersøge, hvor de udsatte 

børn og unge bliver af (PM 1/12 2010) 
o De lave anbringelses-tal (flere gange) 
o Stop hetzen mod mennesker med handicap og socialt 

udsatte (med en lang række organisationer) 

 

 
Breve til 
politikere 

 
o Brev til Socialudvalget om anbragte børn og unge og 

arbejdsdusører, SU, arv m.m. 

 
Afventer fortsat svar 
(!) 

  
Medier & kommunikation  
Læs mere på www.fadd.dk  

Tine Theker Stryhn, Søren Skjødt & Henrik Kaustrup 

Tema Aktiviteter/resultater Kommentar - opfølgning? 
Presse-
medde-
lelser 

o Ankestyrelsens magt undergraves af regeringen 8/6 
2011 

o Kommunerne skal have økonomisk håndsrækning til 
de tungeste børnesager (om Brønderslev-sagen) 8/6 
2011 

o Halvering af pladser på familieinstitutionerne 11/1 
2011 

JA, løbende 

 
Radio 
TV indslag 

 
o Tine Theker Stryhn – gæst hos Poul Friis i P1: Om 

det at være anbragt 23/3 2011 
o Søren Skjødt – gæst i Aftenshowet: Om Brønderslev-

sagen 9/6 2011 
o Tine Theker Stryhn – om det at være ung og anbragt 

– Klubværelset på P1 25/11 2010 

 
JA, løbende 

http://www.fadd.dk/
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Artikler/ 
læser-
breve 

 
o 23/9 2011: Kære nye statsminister: Giv børnene en 

ombudsmand – læserbrev i Information (BF) 
o 2/5 2011: Det er dyrt at spare – læserbrev i JP (med 

SL) 
o 12/1 2011: Antal familiepladser halveret - på DK-

NYT 
o 10/1 2011: Svært ved at tro, at forebyggelsen 

allerede har slået igennem – i artikel i JP 
o 21/11 2010: artikel hvori FADDs formand Tine 

Theker Stryhn blandt andet siger: ”Telefonerne står 
nærmest stille, fordi kommunerne er så pressede på 
økonomien. De gør alt, hvad de kan for at undgå en 
anbringelse. Derfor kan man frygte nogle meget 
alvorlige sager, fordi der ikke bliver grebet ind i 
tide.” i Lemvig Folkeblad, Dagbladet Ringkøbing-
Skjern, Dagbladet Holstebro-Struer, Viborg Stifts 
Folkeblad, Randers Amtsavis, Århus Stiftstidende 

 
JA, løbende 

 
Hørings-
svar 

 
o Efterværn og tilsyn (nov 2010) 
o Øvrige i samarbejde med Børnesagens Fællesråd 

 
FADD deltager løbende i alle 
relevante høringer 

 
       Interne/organisatoriske temaer 

8. Medlemmer Ansv: Henrik Kaustrup 
Tema Aktiviteter/resultater Kommentar Opfølgning? 
Faglige fora 
(FF) 

o De sikrede institutioner (AKTIV) 
o Ungeinstitutionerne (AKTIV)  
o Familieinstitutionerne (AKTIV) 
o Nærmiljøinstitutionerne (Stand by)  
o Mellemlederne (AKTIV)– har aktive netværksgrupper, 

afholdt konference 10. marts 2011 
o Faglærerne (AKTIV)– afholder næste konference i uge 

5 2012 
o Døgninstitutions-ansatte psykologer i region SYD 

(AKTIV) igangsat 10/1 2010 – arbejder med profilering 
af det psykolog-faglige arbejde på 
døgninstitutionerne – præsenteres på 
landskonference i 2011 – på Stand-by 

FADD overvejer i hvilket 
omfang øvrige faglige fora 
skal iværksættes: 
o Skole/behandlings- 

hjemmene 
o Småbørns-

institutionerne 
o Skoleledere 
o Dagbehandlings-

institutioner 

 
Regionale 
netværks-
grupper 

 
Aktive netværksgrupper: 
MIDT (forventes afholdt nov 2011) og SYD, Sjælland og 
Nord samt Nordsjælland 
 

 
Afventer aktiviteter i 
region Hovedstaden  

 
Service-
med-
delelser 

 
o Ift www.fadd.dk  
o Ift div. interne materialer: Oversigt pressekontakter 

og politikerkontakter  
o Nyhedsbreve 

 
Vedvarende 

 
 
 
 
 

http://www.fadd.dk/
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Indhold 
hjemme- 
side 

o Formandsklumme hver måned (- juli) 
o Div. nyheder, medlemsoplysninger, aktivitetskalender 

m.m. 

Vedvarende 

 
Nye 
med- 
lemmer  

 
o Ungenetværket Næstved 
o Ungdomspensionen Rismøllegården, Randers 
o Vokseværket, Aalborg 
o Børn og familiecenter Infanterivej 33, Randers K 

 

 
Nedlagte 
institu- 
tioner 
 
 
 
 
 

 
Følgende medlemsinstitutioner er eller vil blive nedlagt i 
årets løb eller i 2012: 
o Småbørnscenteret Roskilde 
o Slagelse B/U center 
o Seden Enggaard 
o Udby behandlingshjem 
o Skodsborg Observationshjem 
o Behandlingshjemmet Sirius, Bornholm 
o Døgninstitutionen Phønix (omlagt til 

dagforanstaltning) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fusione-
rede insti-
tutioner 
 

 
o Sanderumhus og Korsløkke, Odense 
o Ungdomskollektivet og Sofiedal, Aabenraa 
o Strandridergården og ’Villaen’ - B/U center Birkerød 
o Bøgholt og Miniinstitutionerne 

 

 
Udmeldte 
 
 

 
o Ville Villa Kulla, Mors 
o Himmelev behandlingshjem 
o Orøstrand 

 
Institutioner, der ønsker 
udmeldelse får tilbud om 
møde med FADD 

 
Juleind-
samlinger  

 
o Operation Julegaveregn indsamlede 206.000. 
o Pengene blev fordelt til børn på 24 

medlemsinstitutioner 
o 515 børn modtog en ekstra 

 
Gentages i 2011 

 
Møde-
overblik 

 
Følges løbende på  
www.fadd.dk´s kalender  

 
Løbende 

 
9. Andet  
Aktiviteter/resultater Kommentar - opfølgning? 
Indstillet person/projekt til Børnesagsprisen 2010 Vedvarende opgave 
 
Indstillet kandidater til Børnerådet 

 
Vedvarende opgave 

 
Stillet børn til rådighed for samtaler med Børnerådet (ifm Børnerådets 
undersøgelse af anbragte børns vurdering af deres anbringelsessted) 

 
Engangsprojekt 

 
Støttet initiativet STOP HETZEN mod mennesker med handicap og 
socialt udsatte 

 

 
Engangsprojekt 

Deltaget i møder med/i (eksterne samarbejdspartnere) 

 DE (Dansk Erhverv – tidl. Dansk Handel og service) 

Fastholdes 
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Deltaget i møder med/afviklet arrangementer med (internt) 

 Unge-gruppen  

 Værkstedsgruppen 

 Familieinstitutions-gruppen 

 Mellemledergruppen 

 De sikrede institutioner 

 Regionsgruppe SYD 

 Regionsgruppe MIDT - Møde forventes afholdt i november 
2011) 

 Regionsgruppe Sjælland 

 Regionsgruppe Nordsjælland 

 Regionsgruppe NORD 

 
Vedvarende opgave 

 
Deltaget i konferencer/landsmøder 

 LOS´ landsmøde 

 SLs kongres 

 KLs børnetopmøde 

 KLs messe – om kommunale tilbud 

 Suells konference: Hvad så med mig? (tillige som anbefaler) 

Vedvarende opgave 

 
Derudover  

 Deltaget i div. receptioner (afskeds-og jubilæer)  

 Udsendt nyhedsbreve 

 
 
Vedvarende opgave 

 
Afholdt  

 6 bestyrelsesmøder  

 2 to-dages bestyrelsesseminarer 

 
 
Vedvarende opgave 
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6.3 Bilag 3: Tine Theker Stryhn formandsklummer 2010-2011 på www.fadd.dk 
 
OKTOBER 2010  
På anbringelsesområdet er vi for tiden vidner til en hidtil uhørt praksis i rigtig mange kommuner. Det 
gælder dels økonomiske dispositioner, dels forholdet til nogle forstandere. 
At der de fleste steder pågår området store besparelser er almindeligt kendt. Herunder  
at man, som vi ser det, mange steder angiveligt bryder loven ved at anbringe efter økonomiske 
argumenter og ikke efter faglige skøn. 
Og vi ved godt at sagsbehandlerne kæmper en heroisk kamp for fagligheden! Så vi minder om, at 
Ankestyrelsen behandler sager der er indberettet anonymt… just in case 
Men at topembedsmænd og politikere som af én mund hævder, at nok foregår der budgettilpasninger 
af et vist omfang, men at det samtidig kun vil gøre tilbuddene endnu bedre, er simpelt hen for 
underligt.  
Man ser for sig en energisk spindoktor (den samme?) råbe fra sidelinjen: ’Og I bliver bare ved med at 
gentage, at det hele bliver bedre med de nye og billigere løsninger – uanset hvad fanden de kommer 
med af tal og ekspertudtalelser …’ 
Og det gør de så … kommunaldirektører og politikere fra de fleste hjørner af det politiske spektrum. 
Der er to muligheder: Enten tror de, at vi er dumme alle sammen eller også er det en slags panik og 
angst for kontroltab, der gør, at de ikke kan se andre muligheder. Men hul retorik er det … 
I FADD er vi varsomme med at råbe ulven kommer og klynk ligger os uendeligt fjernt. 
Så lad os sige det stille og roligt: Vi er bekymrede for, om nogle af de børn og unge, der for øjeblikket 
enten må klare sig selv i eget værelse/på gaden eller er henvist til at leve i den familie, der trods gode 
viljer, har givet op, havner i de store og grimme overskrifter i aviserne.  Som bødler eller ofre … 
Vi frygter i den forbindelse også de motiver nye kammeratskabsgrupper har for at tilbyde truede og 
truende børn og unge nye ’partnerskaber’ – uden muligheder for at socialarbejdere kan blande sig i 
konstellationernes aktiviteter. 
Vi har før i disse spalter – sammen med professor i Statskundskab Jørgen Goul Andersen, Aarhus 
Universitet - undret os over, hvorfor det er gået så galt med de kommunale økonomier. 
Vi bliver faktisk gladere og gladere for Jan Trøjborgs kommentar til os om, at ’FADD mangler 
elementært kendskab til de kommunale budgetter’ 
Vi er åbenbart ikke de eneste … 
Vi undrer os stadig over ansættelserne af de mange administrative medarbejdere i forvaltningerne og 
de voldsomme overheads. 
I den forløbne uge (39) kom der nye aspekter i den historie: Kommunale topembedsmænds gevaldige 
lønstigninger gennem de seneste 5 år og lukrative aftrædelsesordninger til kommunale direktører, der 
afskediges for amatøragtig embedsførelse.  
Det elementære kendskab til de kommunale budgetter begynder at dæmre … 
Hvad enten det er en konsekvens af det økonomiske pres eller det ideologiske, ser vi også en anden 
kedelig tendens: Den panikagtige adfærd på mange kommunekontorer kommer i stigende grad til 
udtryk som opgør med forstandere. 
For det første er selve forstanderbegrebet under pres. Hvad der en gang var en titel, der gav respekt 
blandt folk og fæ, bliver nu mange steder reduceret til tilbudsledere eller til ledere med kompetence 
som afdelingsledere.  
Alt sammen som en del af en kommunal logik, der i til sammen kan komme til at signalere ensretning, 
centralisme, og kontrol  
For det andet: Selv om mange forstandere fortsat trives i de kommunale rammer, har vi set eksempler 
på forstandere, der efter at have løst en kommunalt definerede besparelsesopgaver, er blevet sat 
under pres fra nærmeste kommunale overordnede fordi løsningerne gav uro i personalegruppen! 
Hvad havde man forestillet sig?  
Vi har hørt om forstandere, der bliver krydsforhørt om dette & hint, fordi de har udfordret 
kommandovejene i den kommunale system og ved at påtage sig lederskab af pragmatiske løsninger, 
der var gode for barn og familie, men som ikke kunne fungere fordi en embedsmand kun mundtligt 
havde givet sit tilsagn. Hvilken type leder foretrækker de? 

http://www.fadd.dk/
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Lad det være sagt med det samme, hvis nogen skulle være i tvivl: Vi foretrækker mangfoldighed, 
decentralisering og tillid. Fordi dialog sammen med sammenhængen mellem ledelse og ansvar et eller 
andet sted er en forudsætning for fastholdelse og udvikling af de demokratiske traditioner, som vi vist 
er mange der foretrækker …  
Sådan er det heldigvis stadigvæk i mange kommuner … 
Lad dette få bredere gennemslagskraft! 
PS. Vi har stadig ikke hørt fra KLS formand Jan Trøjborg, om han kunne tænke sig at drøfte med os, 
hvor kommunernes overhead på de op til 25 procent i overpris på pladserne bliver af? Og om det 
specialiserede socialområde ikke burde have sit eget rejsehold ligesom folkeskoleområdet? 
Vi vil også gerne fortælle om vores nyvundne elementære kendskab til de kommunale økonomier ... 
Men vi er jo tålmodige mennesker … 
 

Tine Theker Stryhn, formand for FADD 

 

NOVEMBER 2010 
Knap 150 ledere, mellemledere og medarbejdere fra FADDs medlemsinstitutioner deltog den 3.-5. 
november i foreningens årsmøde.  
TAK FOR SIDST TIL ALLE …  
 
En hurtig gennemlæsning af evalueringsskemaerne viser, at deltagerne kunne lide det, de så og hørte. 
Vi kom da også rundt i spekteret: Fra Børnerådets formand Lisbeth Zornig Andersens åbning af 
årsmødet, over forskningsnyt om magt og afmagt fra Lars Uggerhøj, via direktør i Hummel Christian 
Stadils overvejelser om ’det meste her i livet’, og konfliktcoach og samurai Lars Mogensens kropslige 
og underholdende bud på konflikthåndteringens ABC til psykolog Janne Østergård, der talte om 
’mentalisering og udvikling af evnen til at kende og regulere følelser’ Og … ikke at forglemme de 6 
workshops, hvis bestyrere alle kom fra vores egen medlemskreds  
 
Derudover havde vi en udramatisk generalforsamling, der gav genvalg til de bestyrelsesmedlemmer, 
der var på valg. Ligesom begge suppleanter fortsætter et år mere på posten. Således vil jeg og Søren 
Skjødt fra Godhavn (næstformand) også i det kommende år stå i spidsen for FADDs bestyrelse, hvis 
fornemste opgave det er at medvirke til at kvalificere debatten og vilkårene på anbringelsesområdet – 
primært for de truede og truende børn og unges skyld. I anden omgang fordi nogle professionelle 
miljøer også i det kommende år ser ud til at gå hårde tider i møde. Som tal fra Ankestyrelsen har vist, 
falder antallet af anbringelser dramatisk: 20% fra 2008 til 2009. Og vores egen kortlægning af 
belægningssituationen viser, at der siden januar 2010 har været et yderligere fald på 6,3%. Det 
betyder, at en række hårdt skadede børn må afvente samfundets reaktion på den negative 
udviklingsspiral og at professionelle faglige miljøer nedlægges.  
 
Vi håber, at alle vil tage handsken op og bidrage til fortsat at udvikle tilbudene, prøve nye ideer af og 
matche og kvalificere de kommunale anbringelsesbehov. I bestyrelsen holder vi sæsonens første 2 
dages seminar i begyndelsen af december. Og til anbringelsesområdets beslutningstagere: Vi følger 
godt med og I hører nok nærmere …  
 

Tine Theker Stryhn, formand for FADD 
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December 2010 
Julemåneden er den måned på året, hvor det meste af det, vi foretager os, peger frem mod en enkelt 
lidt større begivenhed, som det miks af en kristen højtid, en hedensk skik og en vestlig forbrugsfest, 
som julen er et udtryk for. Imidlertid drømmer mange af os vel egentlig bare om, at julefreden må 
sænke sig. Og at vi får en pause fra de daglige forstyrrelser. Hvad det angår, kunne vi på 
døgninstitutionsområdet rigtig godt tænke os, at julefreden fik lidt fart på og gerne varede (i hvert 
fald) lige til påske ….  
I den forbindelse er der – blandt flere - en dårlig og god nyhed. Som det fremgår af nedenstående 
belægningsopgørelse, er der i perioden januar 2010 til november 2010 anbragt 8,9 % færre unge på 
døgninstitutionerne i Danmark. Når man dertil lægger det fald på 20 %, (fra 2008 til 2009), som 
Ankestyrelsen offentliggjorde tidligere på året, er der altså et anseligt færre antal børn og unge, der 
bliver anbragt. Disse tal repræsenterer en hidtil uset praksis på anbringelsesområdet. Selv om 
formanden for KLs Børn og ungeudvalg, SF'eren Jane Findahl, mener, at faldet i anbringelsestallene 
skyldes kommunernes succes med de forebyggende indsatser, så er det ikke vores opfattelse, at dette 
er hele sandheden.  
 
I FADD foreslår vi derfor i vores pressemeddelelse (fra 1/12 - se nedenfor), at de forebyggende 
eksperimenter, der i øjeblikket foregår med de sårbare familier følges meget tæt: At ansvarlige 
myndigheder sammen med uvildige fagfolk sætter sig sammen og undersøger, om de udsatte børn og 
deres familier får den behandling, de har behov for. Med fare for at lyde teatralsk: Vi føler med de 
alvorligt skadede børn og unge, der enten går og afventer samfundets reaktion på deres problemer og 
adfærd eller er blevet anbragt på eget værelse – ofte sammen med andre med identiske 
’udfordringer’.  
 
Til Tine Egelund fra SFI …med flere: Uanset de dystre udlægninger af konsekvenserne af vores arbejde 
på døgninstitutionerne, så er der vel en pointe i at ’nogen gør noget’ for disse truede og truende børn 
og unge. Også selv om vi ikke kan vide, hvilken effekt en bestemt indsats vil få om 1,3, 5 og 7 år. Om 
det vil betyde dårligere uddannelsesfrekvens, større dødelighed, forhøjet sygdomsrisiko og øget 
misbrugstendens. Hvem skal forestå opgaven? Det skal vel de mennesker, der på samme tid kan 
rumme og medvirke til at udvikle de børn og unge, hvis negative udviklingsspiral truer med at 
ødelægge dem selv og andre? Hvem har vedvarende de faglige forudsætninger, rammer, 
omsorgsevner, det menneskelige mod og evnen til at anerkende behovet for at blive dygtigere for at 
kunne håndtere opgaven - i samarbejde anbringende myndigheder og forskere?  
 
Vi synes egentligt selv, at vi er et meget godt bud … For at understrege vores gode intention, vil vi 
invitere dig og nogle af dine medarbejdere til at besøge en døgninstitution (se nedenfor)  
 
Den gode nyhed er, at folkene bag OPERATION JULEGAVEREGN fortsætter – nu for 4. år) og samler 
penge ind for, at anbragte børn på døgninstitutioner kan få lidt større julegaver end de ellers ville have 
fået . Vi påskønner initiativtagernes og ambassadørernes store indsats.  
 
Og vi ved, som måske det allervigtigste, at medarbejdere og ledere på døgninstitutionerne gør alt hvad 
de kan for skabe rammerne om den del af julen, der handler om … fred. Lad den sænke sig …  
 
Glædelig jul  
 

Tine Theker Stryhn, formand for FADD 
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JANUAR 2011 
Redaktionerne på de lette TV-kanaler (findes der andet for tiden?) og i damebladene, som jeg har 
skimtet hos frisøren, giver for tiden danskerne gode råd om, hvordan man holder sine nytårsforsætter. 
Spalteplads og sendetid deler man med astrologer og clairvoyanter, der med varierende troværdighed 
forudser det kommende folketingsvalgs sejrherre og hvornår kronprinsesse Marys tvillingefødsel 
sættes i gang på Rigshospitalet. 
I FADD tror vi nok bare mere på hårdt arbejde…. 
At valget … og den royal fødsel for den sags skyld kommer i år er en kendsgerning. Og det er det 
fortsatte økonomiske pres i landets kommuner også. 
Sidst i 2010 lancerede vi en lille kampagne om ÅBENHED PÅ DØGNINSTITUTIONERNE. 
Vi inviterede - og gør det stadig - politikere, sagsbehandlere og embedsmænd og koner til at besøge en 
døgninstitution. Invitationspjecen findes længere nede på denne side… 
Mest af alt har vi taget initiativet for at give landets beslutningstagere mulighed for ved selvsyn at se 
og høre, hvad der foregår og at komme i dialog med de mennesker, der arbejder med de mest udsatte, 
truede og truende børn og unge i Danmark. Vi gør det under devisen: Døm dem ikke for hårdt, thi de 
ved ikke bedre. 
Helt ærligt synes vi, at ledere og medarbejdere på vores mange medlemsinstitutioner gør et fantastisk 
godt stykke arbejde. Og vi synes, at det er ærgerligt hvis der ikke er andre, der kan få øje på det. 
Antallet af nye beslutninger om anbringelse af et barn eller en ung udenfor hjemmet falder nemlig 
fortsat markant. Adskillige døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge nedlægges. Herved 
forsvinder vigtig socialpædagogisk viden, som man ikke bare kan genoprette, når man finder ud af, at 
det var en fejltagelse. I den anledning vil vi i samarbejde med et par andre aktører på området foreslå 
Socialminister Benedikte Kiær, at der bliver nedsat et hurtigtarbejdende rejsehold, der skal foretage en 
kulegravning af, hvad der sker, hvorfor det sker, og hvilke konsekvenser det får for børnene og de 
unge. Vi foreslår endvidere, at der nedsættes en følgegruppe til rejseholdet, som dels kan forberede 
arbejdet, men også løbende kan komme med forslag. Følgegruppen bør bestå af de involverede 
organisationer på området sammen med Socialministeriet, KL, Børne- og Kulturchefforeningen og 
Socialchefforeningen.    
På et bestyrelsesmøde her i januar vil vi følge op på et seminar, vi havde i december. 
Vi skal have konkretiseret arbejdspunkter og strategier 
Vi tør ikke spå om resultaterne, men indstiller os for en sikkerheds skyld på hårdt arbejde 
 

Tine Theker Stryhn, formand for FADD 

 

Februar 2011 
Berlingske hører til i kredsen af det, vi i FADD kalder ’sædvanligvis pålidelige kilder’. Derfor vover vi 
pelsen og tror på, at avisen har styr på hvem, der står bag den undersøgelse, som omtales i artiklen 
’Varme hænder forsvinder’ på www.b.dk lørdag den 5/2 2011. 
 
I FADD har vi tidligere problematiseret den markante tilvækst af såkaldt kolde administrative hænder i 
de offentlige forvaltninger ovenpå Kommunalreformen. Og nu ser det så ud som om regningen skal 
betales ved at fyre varme hænder i massevis. For at være mere præcis nedlagde landets 98 kommuner 
ifølge undersøgelsen godt 5.000 stillinger fra november 2009 til november 2010. Og hovedparten af 
disse medarbejdere var angiveligt skolelærere, pædagoger og SOSU-medarbejdere. Antallet af 
akademikere, chefer og socialrådgivere – stadig ifølge undersøgelsen - er til gengæld steget. 
 
Det er ikke så længe siden KLs formand Jan Trøjborg (S) – som stadig ikke har reageret på vores venlige 
invitation om et besøg på et par døgninstitutioner – fortalte om store besparelser på 
administrationsgangene på kommunekontorerne. Hvor mon de er blevet af? 
Kommunalforsker og professor ved Syddansk Universitet Poul Erik Mouritzen siger i artiklen som en 
kommentar til undersøgelsen: »Det er en fortsættelse af den trend, vi systematisk har set siden 
kommunalreformen, hvor der kommer flere embedsmænd i administrative stillinger, mens der bliver 
færre ansatte ude i marken.« 

http://www.b.dk/
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Selv om vi er glade for, at Indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder (V) ikke har afvist at 
kommentere undersøgelsen med et ’pis mig i øret’, men tog sig tid til at berolige os alle med, at færre 
medarbejdere ikke nødvendigvis giver ringere service, vil vi nu alligevel forbeholde os ret til at undre 
os over disse enslydende udmeldinger fra toppolitikere i Regering, KL og flere kommuner: »Ja, vi 
afvikler og skærer ned, hvor vi kan, men det bliver det ikke ringere af«. Jeg mindes endog at have hørt 
en enkelt sige, at det bliver bedre. Denne række af indstuderede postulater bringer mindelser frem om 
den irakiske informationsminister Mohammed Said al-Sahaf alias komiske Ali eller Bagdad Bob, der 
under Irak-krigen for snurrende kameraer kunne berette om de irakiske styrkers mod og nærtstående 
sejr over de amerikanske imperialister, mens billederne bag vores utrættelige ven viste, at Bagdad By i 
ordets bogstaveligste forstand var ved at gå op i røg og damp. 
Jeg ved ikke, om Mohammed Said al-Sahaf stadig er iblandt os eller andet om hans videre skæbne. 
Men kan han have slået sig ned som kommunikationsekspert med danske toppolitikere som kunder? 
 
Kære politikere: I har vældigt travlt med at forlange af os i de mange afdelinger for varme hænder i de 
kommunale sektorer, at vi skal dokumentere vores resultater. I vil ikke høre på vores postulater om, 
hvor dygtige vi selv synes vi er eller, hvor godt vi synes, det går. Og det mener vi faktisk er helt OK. 
Men ikke nok med det: Vi bidrager hellere end gerne til, at danske skattekroner bruges så effektivt og 
konstruktivt som overhovedet muligt. 
Vi ville egentligt så gerne kunne give jer ret: At det går godt i den kommunal -sociale sektor, og at for 
eksempel den store gruppe af børn, unge og familier, der ind til for få måneder siden boede på en 
døgninstitution, har fået det bedre takket være hjemtagninger og den kommunale 
forebyggelsesindsats. Og at kommunerne således lever op til lovgivningen, og at de socialfaglige 
eksperter ikke kan få øje på problemer med de kommunale indsatser i forhold til dem det handler om: 
De truede og truende børn og unge og deres familier. Men vi ved ikke, om det er rigtigt. 
Derfor har vi sammen med en række andre aktører på området foreslået Socialminister Benedikte 
Kiær (K), at Ankestyrelsen får mulighed for at nedsætte et hurtigt arbejdende rejsehold, som skal 
foretage en kulegravning af området for at afdække, hvad der sker, hvorfor det sker, og hvilke 
konsekvenser ændringerne på anbringelsesområdet har for børnene, de unge og deres familier. 
Hvis vi nu insisterer på ... og forventer, at Socialministeren vil ankerkende behovet for at kaste lys over 
anbringelsesområdet, kunne I så ikke gøre os den tjeneste, at dokumentere jeres påstande om, at 
nedskæringer ikke forringer den offentlige service. Og samtidig at gøre rede for, hvordan – og at - I har 
sikret jer, at grupper af udsatte mennesker, der ikke har hverken overblik eller overskud til at vurdere 
OM de får den hjælp, de har brug, også er blevet hørt. 
 
Måske I kunne koble et par Djøf’ere på opgaven? 
 
Tine Theker Stryhn, formand for FADD 

 

Marts 2011 
Forårets snarlige komme er kalendermæssigt set en realitet. Så vi starter vi lige med en glædelig 
nyhed, som var det udsigten til årets første martsviol: Socialminister Benedikte Kiær har nu taget 
initiativ til at nedsætte et ekspertudvalg, der skal følge udviklingen på området efter, at Barnets 
Reform er trådt i kraft. Udvalget vil bl.a. skulle undersøge, hvilke nye indsatstyper, der kan være behov 
for i forhold til at understøtte inklusion, forebyggelse og tidlig indsats.  
Vi er glade for, at ministeren således har lyttet til FADDs forslag, som vi efterfølgende sammen med 
andre aktører på området har formuleret som en opfordring til, at Benedikte Kiær skulle nedsætte et 
hurtigtarbejdende rejsehold.  
Vi stiller naturligvis vores ekspertise til rådighed for udvalg og følgegruppe … og foretrækker både at 
arbejde hurtigt og gerne ’at komme ud og rejse’ 
 
Fra vores egen verden har vi over en periode deltaget i en række afskedsreceptioner, hvor vi har sagt – 
eller senere på foråret skal sige - farvel til forstandere, der takker af efter for de flestes vedkommende  
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ganske mange år i Børneforsorgens tjeneste. 
Ved sådanne lejligheder er det naturligt at se tilbage, mindes og sige tak for - om ikke alt (det er ved 
andre lejligheder, man bruger den vending…) men tak for … tiden, energien, tankerne, følelserne, 
troen og håbet.  
Og så ved vi jo godt ved, at det man fik oveni hatten … var bekymringerne, glæderne, stoltheden og 
presset. Med mere. 
Et generationsskifte betyder, at nogle går af og andre kommer til … 
Det er ikke nyt… 
Til gengæld ser det ud til at være nyt, at lederne af en døgninstitution mange steder ikke længere er 
forstandere, men tilbudsledere, centerledere eller … blot ledere. 
Men hvorfor nu egentligt det? 
Motivet er formentligt ensliggørelse. I det kommunale hierarki, der er forfinet af cand. scient pol.’erne, 
vurderer man, at lederbegrebet er lettest at håndtere, hvis man kalder dem alle sammen det samme. 
Man mindes den gamle vittighed om direktøren, der efter at have udnævnt en medarbejder til 
kontorchef, råber til den nyudnævnte kontorchef, der pavestolt forlader direktionskontoret: ”Og, 
Jensen, sig lige til de andre på kontoret, at de nu også kan kalde sig kontorchefer…”  
Hvad værre er, at vi er vidende om, at nogle forstandere (= ledere) pludselig en dag på deres lønseddel 
må læse, at de har fået ny titel. Altså uden at blive hørt og uden at få mulighed for at høre en 
begrundelse … 
Det var måske ikke så slemt, hvis ikke ENSLIGGØRELSEN var så snublende tæt på ensretning. For slet 
ikke at tale om centralisme. Og kunne man så ikke bare kalde alle ledere for forstandere? 
Eller er det bare os selv, der hænger i bremsen og prøver at fastholde illusionen om, at vi ikke har 
mistet indflydelse med den tættere tilknytning til de kommunale arbejdsgivere?  
På den anden side - hvorfor ikke hylde mangfoldighed og lade stillingsbetegnelser medvirke til at 
understrege forskelligheder?  Og at fornyelse bør have fokus på indhold og måske får de bedste 
implementeringsvilkår, hvis man fastholder dele af historien?  
Der ER og skal være noget særligt forbundet med at have et ledelsesmæssigt ansvar for de mest 
udsatte og børn og unge.  
Ligesom der i svundne tider var et særligt ansvar forbundet med, at togene ankom og afgik til tiden. 
Det er vel for eksempel gået noget ned ad bakke for DSB, siden man ved udgangen af 1971 ikke 
længere udnævnte stationsforstandere … 
Eller har vi bare ikke forstået hvad New Public Management egentlig går ud på? Og at man ikke 
længere efterspørger faglig stolthed og lokal handlekraft? 
 

Tine Theker Stryhn, formand for FADD 

 

April 2011 
APRIL kommer af det latinske 'aperire'. Det betyder at åbne, blotlægge eller klargøre. Og det må vi så 
hellere gøre. .. blot skal man huske på det gamle ord om, at kun en tåbe frygter ikke haven. 
 
Ellers viser en ’rundtur’ til danske medier gennem den sidste måneds tid, at en række historier med 
relevans for anbringelsesområdet har fundet vej til spalterne til trods for den massive dækning af 
isbjørnens Knuts alt for tidlige bortgang og 3-årige Holgers forsvinden og tilbagekomst.   
Vi har blandt andet udvalgt et par eksempler på nogle toppolitikeres ÅBNINGER, BLOTLÆGNINGER OG 
KLARGØRINGER.  
 
En regnskabsprognose som KL har foretaget forud for det kommunalpolitiske topmøde i slutningen af 
marts viser, at udgiftskurven til specialområdet er knækket. 
Og det måtte jo komme før eller siden.  
Jeg mener … med den spareiver, der bliver lagt for dagen af én finansminister og 98 borgmestre. Man 
begynder at få en slags forståelse for, hvorfor KLs formand Jan Trøjborg har så travlt med at 
problematisere beslutninger i Ankestyrelsen og at fremhæve betydningen af det kommunale selvstyre:  
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Der venter yderligere besparelser i de kommunale budgetter, hvorfor han benytter enhver lejlighed til 
at fremhæve kommunernes rettigheder og skyde på forhindringerne. Man kommer til at tænke på 
Peter Brixtofte, der en gang i 80erne sagde, at kvalitet er selvbestemmelse til lavest mulig pris. 
- Folk klager, Ankestyrelsen ændrer vores beslutning, og så er vi lige vidt, siger Jan Trøjborg. 
 
I FADD er vi bekymrede ved udsigten til, at servicelovens kompensationsprincip og ankesystemets 
retssikkerhed kan blive reduceret, hvis KL-formanden skulle få held af sine bestræbelser. 
Tværtimod mener vi, at man bør styrke Ankesystemet ved dels at fastholde – gerne styrke - 
Ankestyrelsen, dels at indføre den børneombudsmandsinstitution, som socialminister Benedikte Kiær 
længe og dybfølt har talt imod, men som et flertal udenom regeringen ser ud til at være parate til at 
vedtage.  
Socialministeren går – ifølge udtalelser til JP – til gengæld ind for en kortvarig, intensiv anbringelse hos 
en plejefamilie i stedet for en lang barndom på institution.  
Vi kunne ikke være mere enige… hvis det ellers blot var det, der skulle til. 
Hun kunne ligesågodt have sagt: Hellere rask og rig end syg og fattig. 
Men hvad værre er, så tyder dette bærende idegrundlag i ministerens syn på anbringelsesområdet, at 
hun ikke ved, hvem disse udsatte og stærkt skadede børn er og hvad de har været udsatte for. 
Når man dertil lægger, som skrevet i Politiken søndag den 27/4, at udsatte børn, der er udsat for 
vanrøgt og omsorgssvigt, udvikler målbart mindre hjerner end det gennemsnitlige barn, er der al mulig 
grund til at tænke sig grundigt om, inden man fastlægger en strategi, som vi har grund til at tro giver 
de bedste resultater, hvis den igangsættes tidligt, koordineret og med faglig kvalitet. 
 
Ellers viser tal fra Justitsministeriets Forskningskontor, at nedsættelsen af den kriminelle lavalder ikke 
har haft en målbar effekt på de 14-åriges kriminalitet. 
Udviklingen blandt de 14-årige ligner udviklingen blandt de andre aldersgrupper under 18 år - den er 
nemlig faldet. 
FADD og alle andre eksperter advarede mod lovændringen og fastholdt, at det ikke ville indvirke på 
ungdomskriminaliteten, at man sænkede lavalderen. Det har så vist sig at holde stik… 
Justitsminister Lars Barfoed, fastslog til Berlingske: - Unges kriminalitet bør mødes med fasthed og 
konsekvens. Det sker bedst inden for det strafferetslige system. 
Som min teenagedatter ville sige: Ja, det gør det zå nok ik’ li’e… 
 
Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer til vores medlemsmøde den 14. april 
 
Glædeligt forår 

 
Tine Theker Stryhn 
Formand for FADD 
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Maj 2011 
Under overskriften ’Det er dyrt at spare’ anbefaler Socialpædagogernes formand Benny Andersen og 
jeg i et fælles debatindlæg i JP 2/5 (se nedenfor) at man øger kommunernes økonomiske råderum ved 
at indføre flerårsaftaler mellem staten og kommunerne og fjerne den økonomiske straf for de 
kommuner, der rent faktisk gør et godt stykke arbejde over for de udsatte børn og unge.  
Vi skriver også, at det faktisk kan betale sig samfundsøkonomisk at investere i tidlig social indsats. Det 
er ikke blot en holdning, at vi bør behandle udsatte familier ordentligt. En undersøgelse som 
Socialpædagogerne har lavet sammen med analysebureauet CASA viser, at en målrettet investering i 
arbejdet med disse familier og børn, kan forrente sig med 200 procent – hvis blot indsatsen lykkes for 
halvdelen af de udsatte. Lignende undersøgelser fra blandt andet Sverige viser samme tendens. 
Hvis man indfører sådanne incitamentsfremmende initiativer i de kommunale økonomier og 
sammenholder det med nogle af de tendenser, der præger døgninstitutionsområdet for tiden, er der 
måske håb forude: Jeg tænker her på innovative ydelser i døgninstitutionsregi, der rækker udover 
matriklen og som foregår i de miljøer, de unge færdes i. Jeg tænker på nogle døgninstitutioners forsøg 
med børnehoteller, nye former for samarbejde med lokale idrætsforeninger (fripas-ordningerne) og 
udvidet forældresamarbejde. For ikke at nævne døgninstitutioner, der skal drive lokale børnehuse eller 
som ansætter plejefamilier for at opnå kontinuitet og fleksibilitet i et anbringelsesforløb. 
Når det er sagt, kan vi konstatere, at flere døgninstitutioner – udover de 11 der enten er lukkede eller 
som har fået lukningsdommen - er indstillede til lukning af de lokale økonomiudvalg. Vi har sagt det før 
… og siger det for en sikkerheds skyld igen: Den ekspertise, der findes på de institutioner, der lukker, 
tager det lang tid at opbygge igen. Vi opfordrer kommunerne til at have is i maven og nøje overveje 
konsekvenserne af lukningerne. 
Og 2 ting mere: De kartellignende tilstande (som man jo kan blive straffet for i andre 
sammenhænge!!), men som kommunerne fremmer i forbindelse med tværkommunale aftaler om 
takstdannelse og interkommunale bindinger, bør en eller anden myndighed måske undersøge lidt 
nærmere. 
Selv om loven har været klar i mange år, så er det vores oplevelse, at mange kommuner strammer op 
på praksis for øjeblikket. Det drejer sig om forældres egenbetaling. Et eller andet sted er det helt 
rimeligt,  at velhavende forældre skal betale for en del af de udgifter, der er forbundet med, at deres 
barn bor et andet sted. 
Indtil for et års tid siden var der os bekendt i kommunerne en forståelse for en mulig sammenhæng 
mellem forældres udsigt til at blive sat i egen-betaling og så samme forældres modstand mod en 
forestående anbringelse. 
I takt med at presset mod de kommunale økonomier er øget, er det måske forståeligt nok, at 
kommunerne prøver øge 3. mands bidrag til de kommunale udgifter. 
Vi blander os ikke i hvilket indkomstniveau, der skal være grænsen for egenbetaling. Blot beder vi om – 
for børnenes og de unges skyld – at de børn og unge, der skal anbringes bliver anbragt. Uanset hvem 
der skal betale …   
 
Hver Maaned har sin Characteer, 
Sit Hang og sine Pligter, 
Mai er ei mindre eller meer, 
End Aarets unge Digter! 
Mai aander Kjærligheds Magie, 
Og Kiærlighed er Poesie! 
H.C. Andersen 
 

Tine Theker Stryhn 
Formand for FADD 
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JUNI 2011 
I min alder har man ret til at blive lidt forarget. Det er ikke en forpligtelse, men blot en … ret. Det 
gælder for eksempel retten til at ryste kærligt overbærende på hovedet over visse af de såkaldte 
realityprogrammer, hvis målgruppe jeg udmærket godt ved, at jeg – apropos alder – næppe tilhører. 
Men for nylig faldt jeg over fjernbetjeningen og lod mig kortvarigt indfange af et afsnit af serien FOR 
LÆKKER TIL LOVE. Og så slog det mig. I årevis har vi i vores branche – evidens og 
dokumentationsmæssigt set – været hæmmede af, at vi af etiske grunde ikke kunne operere med 
kontrolgrupper. Hvad med om man brugte nogle af disse unge mennesker, der notorisk har et 
behandlingsbehov, som kontrol gruppe? Og sammenligner denne gruppe med unge, der bliver anbragt 
på en døgninstitution – for at komme ind under huden af, hvad socialpædagogik kan føre med sig? 
Umiddelbart vil jeg tro, at en del af de nye reality-unge, som får Sidney Lee til at fremstå som en 
mediesky mønstersøndagsskoleelev med gode manerer, kunne være friske på at deltage. Måske vi går 
videre med ideen til SFI …. 

Ellers har debatten om udsatte børn og unge den seneste måneds tid været præget af 2 triste 

overskrifter – en nyere og en ældre: Brønderslev-sagen og Godhavnsrapporten. 

Hvor Brønderslev-sagen i skrivende stund nærmer sig sin retslige afslutning, tyder intet på, at 

Landsforeningen Godhavnsdrengenes medlemmer, der i perioden mellem 1945-1976 blev udsat for 

en række overgreb – mens de boede på 19 danske børnehjem - vil stille sig tilfredse med 

socialminister Benedikte Kiærs afvisning af at give en officiel undskyldning. I vores kommentar til 

offentliggørelsen af Godhavnsrapporten (se nedenfor) opfordrer vi blandt andet til at både 

myndighedsdel og udfører-led vedvarende beskæftiger sig kritisk og grundigt med forholdet mellem 

’udsathed’ og ’magt’. Vi skriver også, at vi på alle måder har forståelse for, ”at de mennesker, der som 

børn og unge blev udsat for overgreb, dels har ønsket at få dokumenteret deres oplevelser, dels at få 

en anerkendelse fra det samfund, der ikke greb ind overfor forholdene på en række børnehjem efter 

2. verdens krig op til midten af 70erne”. 

Vi har noteret, at socialministeren i forlængelse af offentliggørelsen af Godhavnsrapporten har bedt 

Børnerådet om at undersøge børns oplevelse af forholdene på anbringelsesstederne. Undersøgelsen, 

som afsluttes inden udgangen af 2011, vil omfatte 80-100 børn og unge i alderen 10-18 år, som er 

anbragt efter Servicelovens bestemmelser. 

Formålet med undersøgelsen er: 

 at fremdrage børneperspektivet omkring anbringelse uden for hjemmet 

 at bidrage til at skabe fokus på børnenes og de unges egne oplevelser af anbringelsen – 

blandt beslutningstagere, fagprofessionelle, myndigheder og i den offentlige debat  

 at kvalificere vidensgrundlaget for de kommunale tilsyn 

 at styrke omgivelsernes inddragelse af anbragte børn og unge i alle forhold, der vedrører 

anbringelsen 

For at kvalificere undersøgelsen bedst muligt, har Børnerådet ønsket at nedsætte en følgegruppe, som 

kan følge undersøgelsen og bidrage med faglig ekspertviden og praksiserfaring. FADD er ved 

foreningens næstformand Søren Skjødt blevet bedt om at deltage i denne følgegruppe. Det gør vi 

naturligvis gerne – vi kommer når nogen kalder. Og lad os slå det fast med det samme: Det er rigtig 

vigtigt, at børnene bliver hørt om, hvordan de oplever det det at være barn på et anbringelsessted. 
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Men det skal ikke afholde os fra at undre os en anelse over socialministerens initiativ. Ethvert anbragt 

barn fører mindst 3 årlige lovpligtige tilsyn med sig: Et uanmeldt og et anmeldt tilsyn på 

institutionsniveau og et tilsyn, der vedrører det enkelte barn. 

Vi tror egentlig ikke, at socialministerens aktion er et udtryk for mistillid til de kommunale tilsyn. For så 

ville Benedikte Kiær vel bare sige det …  

Det er godt at spørge børn direkte. Der er brug for, at upartiske voksne får mulighed tale med 

anbragte børn og gribe ind, hvis der forekommer uregelmæssigheder – viser historien. Men 

spørgsmålet er om de mange tilsyn ikke dækker behovet. I FADD er det vores oplevelse, at de 

lovpligtige tilsyn her i 2010/2011 virker og fungerer efter hensigten … efter visse 

indkøringsvanskeligheder fra starten i 2007.  

Tilbage til Brønderslev-sagen (eller Lolland/Falster–sagen). I en for offentligheden tilbageholdt rapport 

fra Ankestyrelsen fremgår det, at man allerede i 2006 havde belæg for at fjerne børnene fra familien, 

hvis skæbne i en længere periode har været detaljeret beskrevet i medierne. Ethvert menneske vil 

håbe, at et sådant myndighedssvigt aldrig vil ske igen. Men som formanden for Rådet for Socialt 

Udsatte Jan Sjursen skrev i JP den 31/5: ”Hvis det kommunale serviceniveau allerede nøje har fastlagt 

ydelsesomfanget, hvordan kan man så leve op til lovens krav om en individuel bedømmelse?” Og vi 

tilføjer: Er den forebyggende indsats som kommuner og regioner bryster sig af virkelig det afgørende 

parameter for de lavere anbringelsestal? Kommer ingen børn og unge i klemme i forbindelse med, at 

kommunerne foretrækker de billigere tilbud? Og bliver de overhovedet billigere? Og hvem skal samle 

hvem op, hvis det går galt?  Det håber vi, at det ekspertudvalg og den følgegruppe, som 

socialministeren har nedsat som evaluerende opfølgning på Barnets Reform vil kunne kaste lys over.    

I al fald har vi i FADD – qua vores deltagelse i begge arbejdsgrupper - tænkt os at insistere på, at vi må 

have mulighed for at undersøge, hvilke konsekvenser Barnets reform har haft for de udsatte børn, 

unge og deres familier, som har fået tilbudt nye og anderledes foranstaltninger. 

Sammen med Børnesagens Fællesråd har vi desuden – igen – understreget behovet for børn og unge i 

Danmark får en Børneombudsmand for på den måde at styrke børn og unges retsstilling. (læs 

pressemeddelelsen herunder) Derudover har vi i FADD økonomisk støttet op om kampagnen: Stop 

hetzen mod mennesker med handicap og socialt udsatte, som Danske Handicaporganisationer (DH) i 

samarbejde med Dansk Socialrådgiverforening, Foreningen Det Sociale Netværk, HK Kommunal, 

Socialpædagogerne og FOA har iværksat og som kulminerede på et stormøde den 1. juni 2011 på 

Nyborg Strand. 

 

Til sidst 2 gode nyheder: 

60 procent af danskerne mener, at kommunerne bør fastholde eller øge servicen på det sociale 

område - også selvom det vil betyde en skattestigning. Det viser en undersøgelse, som 

Socialpædagogerne sammen med analyseselskabet Analyse Danmark har lavet om danskernes 

holdning til det specialiserede socialområde. 

Formanden for Danske Regioner, Carl Holst (V), udtaler i en kommentar de mange ledige pladser på de 

sikrede institutioner, at en stor del af de belastede børn og unge, som i forvejen befinder sig i en 

meget vanskelig situation, ikke får det optimale tilbud: ”Det er vigtigt, at unge ikke blot kommer i 

kommunal opbevaring, men at vi holder fast i en faglig kvalitet.” Han efterlyser derfor en undersøgelse 

af, hvad der egentlig sker. 
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Lad os glædes over sommerens komme og lysets kraft … 

Du danske sommer, min hilsen tag. 
Du lyse nat og du lyse dag!                                                            
Går tit du kold over landet hen,  
Jeg ved, du kommer dog hed igen!                                                    
Ja, ja, ja,                                                                                        
jeg ved dit hjerte er guld endda. 

/Thøger Larsen 

God sommer 

 Tine Theker Stryhn 
Formand for FADD 

 

Juli/august 2011 
Når man nærmer sig ferietid er det klogt, at drosle lidt ned for sin ’naturlige’ indignation. Det er godt 
for blodtrykket …. og godt evnen til afslapning og nærvær.  På den måde skal ferien jo gerne være en 
slags alternativ til hverdagene med et balanceret forhold mellem højdepunkter og lavpunkter. Men 
inden det kommer så vidt trænger et par kommentarer sig på: 
Kommunerne i dette land har med den økonomiaftale, som KL tidligere i juni indgik med Regeringen, 
fået nærmest carte blanche til at fastsætte lokale kommunale niveauer for en række sociale indsatser. 
I aftalen fastslås det blandet andet, at ankeinstanserne ikke bare skal tage faglige, men også 
økonomiske hensyn, når de behandler borgernes klager og at kommunalt fastsatte serviceniveauer 
skal indgå i afgørelsesgrundlaget for ankeafgørelser efter serviceloven. 
Efter vores - og andres - opfattelse bliver denne aftale til en gradbøjning af Serviceloven og den vil 
medføre betydelige forskelle i indsatsen overfor en række udsatte borgere afhængig af, hvor i landet 
man bor. I FADD mener vi som Karin Kildedahl (Aalborg Universitet), der den 7. juni sagde til Kristeligt 
Dagblad: ”Man bliver nødt til at pille ved det kommunale selvstyre og kræve mere af kommunerne." 
Og vi spørger: Mener kommunerne og Regeringen virkeligt, at det er nødvendigt at ændre 
fundamentale retsprincipper i den danske lovgivning  … for at kommunerne kan få lov til selv at 
bestemme? De store tabere bliver de udsatte børn og unge.  
De mange eksperter, der har kritiseret aftalen – og som således har valgt at se bort fra risikoen for 
offentlige reprimander fra Søren Pind og Pia Kjærsgård – er bekymrede for, at kommunerne får for frit 
spil til at sætte overliggeren så lavt, at mange udsatte borgere ikke får den nødvendige hjælp, da det 
bliver mere end svært for dem at få medhold i ankesystemet. 
Sammenholder man aftalen med nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der viser, at antallet af 
fattige børn i Danmark er steget med 51 procent fra 2002 til 2009 til næsten 65.000 børn, er det 
befriende, at nogle af de dystre betingelser for anstændigt socialt arbejde bliver imødegået af 
mennesker, der ’bare vil gøre noget godt for nogen, der har det svært’. Jeg tænker dels på 
samarbejdet mellem Børnerådet og IT-branchen, der sammen har sat sig for at ville skaffe penge til, at 
de 12.500 anbragte børn og unge kan få deres egen computer og dels på det initiativ en række danske 
forfattere har taget for at øge den økonomiske kompensation til børnene fra Brønderslevsagen. (se 
www.jegermed.dk ) 
I Politiken den 21. juni skrev seniorforsker ph.d. Signe Hald Andersen, Rockwool Fondens 
Forskningsenhed, at selvom der hvert år bruges 15 mia. kr. på at anbringe børn uden for hjemmet 
famler myndighederne i blinde. 
Tjah…. I FADD ser vi det ikke bare sådan. 
For det første bliver arbejdet på eksempelvis danske døgninstitutioner kontrolleret af mindst 3 årlige 
tilsyn (uanmeldte og anmeldte). Og for det andet har det ikke bare massive, men også 
allestedsnærværende fokus på dokumentation og effektmåling gennem en årrække naturligvis sat sine  

http://www.jegermed.dk/
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resultatmæssige spor. Tilbage står, at vi mangler de landsdækkende forskningstiltag, der skal give os 
mulighed for at kunne identificere mønstre i best practise, som alle områdets aktører skal kunne lære 
af: Fra registrering af problemer, over præcisering af målet med indsatsen, visitering, valg af det rigtige 
tilbud, iværksættelse og opfølgning til evaluering af forløbet. 
Når det er sagt så bliver vi nødt til at fastholde, at arbejdet med udsatte børn og unge SKAL handle om 
noget så basalt som medmenneskelighed. At nogle mennesker med overskud tager sig af andre 
mennesker, der har et underskud. Og at overskuddet manifesteres som først og fremmest en interesse 
i at udmønte ’de gode’ intentioner i ’de gode’ handlinger. Men også at overskuddet stimuleres og 
udvikler sig ved at øge viden og kompetencer. 
 
Tilbage til det med ferie: 
I Dan Turells forståelse ønsker jeg at alle mere hverdag i ferien: 

Fint nok med fester! Al plads for euforien!  

Lad de tusinde perler boble!  

Men hvilken lykke så bagefter at lægge sig  

i hvilens og hverdagens seng  

til den kendte og alligevel ikke så kendte samme udsigt  

Jeg holder af hverdagen  

Jeg er vild med den  

Hold da helt ferie hvor jeg holder af hverdagen  

Jeg holder stinkende meget af hverdagen  

/Dan Turell 
 
Jeg ønsker medlemmer og samarbejdspartnere en opbyggelig og fredfyldt sommer 
 

Tine Theker Stryhn 
Formand for FADD 

 

September 2011 
Så kom det … valget. 
Det valg som Kristiansen og Mogensen sammen med alle de andre sidelinjekommentatorer har 
bebudet siden det tidlige forår. 
Med alvorsminer som var det en redegørelse for logikken i kvantefysik, har rækken af ex-spindoktorer 
betroet seere og læsere statsministerens inderste tanker om, hvorfor og hvornår valget ville blive 
udskrevet. 
Og efterfølgende hvorfor så ikke alligevel … 
Men nu er det her. 
I FADD har vi ikke en mening om, hvilken farve en kommende regering skal have. Men vi har en klar 
opfattelse af, hvilke rammer og vilkår, der er gode for anbragte børn og unge. Det har vi tænkt os at 
hviske vores politiske kontakter i ørerne. Ligesom vi har tænkt os at lytte rigtig godt efter når 
politikerne forholder sig anbringelsestemaet i det offentlige rum. Måske på Det sociale topmøde som 
Socialpædagogerne har indbudt til fredag den 9. september kl.15.30-17.00 i DGI-byen, København 
Så … vi får se. Som den blinde sagde til den døve. 
 
Almindeligvis forbinder man ordet frivillighed med noget godt. Det er i familie med ’den frie vilje’. 
Og så er vi jo i nærheden af noget, der har med demokrati at gøre. Derfor kan vi godt lide begrebet. 
Frivilliges deltagelse i socialt arbejde har været et diskussionspunkt blandt fagfolk i mange år. 
Skrækscenariet har været uprofessionalisme og socialt arbejde mere og mere baseret på charity eller 
godgørenhed. 
I FADD mener vi, at socialpædagogisk arbejde for udsatte børn og unge ... 
... skal være et offentligt anliggende. Faglig viden, erfaring og kompetence SKAL være udgangspunktet  



 
FADD - Årsskrift 2011 - Generalforsamlingen 2. november 2011 

Side 61 af 63 

 
for arbejdet med de børn og unge, der af mange grunde oplever at være startet med minuspoint – for 
at citere titlen på den bog, vi udgav for nogle år siden. Vi kan ikke som et moderne velfærdssamfund – 
i den rene form – holde til at mæcener og frivillige alene skal løse opgaverne med samfundets mest 
truede og truende børn og unge. 
Til gengæld skal døgninstitutionerne blive bedre til at indgå samarbejde med frivillige … og for den sags 
skyld også gerne mæcener. 
I mange år har anbringelsesstederne – herunder døgninstitutionerne - været tilbøjelige til at lukke sig 
om sig selv. Der har sikkert været gode grunde til det. For som udgangspunkt har det vel været for at 
beskytte børnene. 
På mange måder kan man sige, at en anbringelse (også) er en eksklusion af barnet eller den unge. Selv 
om man mange steder gør rigtig meget for at fastholde barnet i dets nærmiljø, skole/daginstitution og 
familie, ER en anbringelse som oftest et både stort og dramatisk, men almindeligvis nødvendigt, brud 
mellem barnet og familien. Også selv om den gode anbringelse senere fører til, at barnet rent faktisk 
bliver re-inkluderet som en selvstændig, deltagende, og ligeværdig borger i samfundet. 
Men nu tyder meget på, at tiden er inde til, at døgninstitutionerne for alvor må åbne dørene mere op 
for det samfund, som alle anbragte børn og unge nok er en del af, men som de senere skal være en 
mere forpligtet del af … på et tidspunkt. 
Først og fremmest fordi det er en god ide. Samarbejde, samvær og sameksistens mellem mennesker 
med overskud og mennesker med underskud KAN der komme noget rigtig godt ud af… 
Dernæst har både politikere, forskere og døgninstitutionsfolk talt for, at udvikle projekter, 
partnerskaber og aktivitetstyper, hvor frivillige og anbragte børn og unge kan etablere meningsfulde 
mødesteder til gavn for begge parter. I en tid med flere opgaver, færre ’hænder’, kamp om ressourcer 
leder vi alle efter nye måder både at organisere og finansiere arbejdet på. 
Endelig er der frivillige, der er interesserede i at bidrage. Over en periode på et års tid, har vi i FADD 
modtaget mange henvendelser fra organisationer og enkeltpersoner, der har ønsket at medvirke til at 
løse sociale opgaver målrettet anbragte børn og unge. 
Jeg nævner i flæng: Lektielæsningsprojekter, idrætsprojekter, sommerferietilbud, lege og 
aktivitetsdage og tilbud om praktisk arbejde. Og ikke at forglemme – julegaveindsamlinger, som 
Operation JULEGAVEREGN til vores store og udelte glæde fortsætter med også op til julen 2011 – for 5. 
år i træk. 
Det er glædeligt, at så mange tilbyder sig og vi bidrager i foreningen naturligvis gerne til at så mange 
anbragte børn og unge som muligt får glæde af de frivilliges tilbud. 
Udfordringen består i at rammesætte den frivillige indsats, således at de frivilliges bidrag kommer til at 
supplere den professionelle indsats, som også fremover skal være basis i arbejdet med de 
døgninstitutionsanbragte børn og unge. 
Men den af døgninstitutionernes grundlæggende opgaver, der handler om re-inklusion bliver altså 
befordret af samarbejde med ressourcestærke frivillige organisationer og enkeltpersoner. 
Så … som de ville sige i The Julekalender: Let´s get in gang … 
God valgkamp.. og husk så de anbrgate børn og unge & deres familier!!! 
 

Tine Theker Stryhn 
Formand for FADD 
 

Oktober 2011 
Så har alle de udvalgte ministre bestået sikkerhedstjekket og den nye regering har offentliggjort 
regeringsgrundlaget. Og man skal da lede lidt efter det, men det findes: Den del af udmeldingerne, der 
vedrører det sociale område. 
På flere områder ser det lovende ud: Vi har noteret, at en af de store opgaver, som den nye 
socialminister skal i gang med – udover at mødes med os ;-), der i kraft af vores arbejde på en 
døgninstitution har haft møder med både rockere og det, der er værre, men som af den grund 
forhåbentligt ikke vil udgøre nogen godkendelsesproblemer for Karen Hækkerup - bliver at 
gennemføre en analyse af socialområdet, der - som vi har forstået det – efterfølgende skal føre til en 
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ny socialreform. 
Analysen skal blandt andet se på organiseringen og finansieringen af børn og ungeområdet. 
Vi har også bemærket, at kommunalreformen skal evalueres og den nuværende arbejdsdeling mellem 
kommuner, regioner og stat - med særlig fokus på blandt andet socialområdet – skal ses efter i 
sømmene. 
Endeligt har vi med glæde taget til efterretning, at regeringen vil styrke den tidlige indsats over for 
udsatte børn og unge, at der skal sikres bedre efterværnsordninger og ikke mindst; at den kriminelle 
lavalder skal ’hæves tilbage’ til de 15 år. Der skriges på bedre løsninger ude i den virkelige verden! 
Alt i alt har vi fået øje på en lang række positive udmeldinger. Omvendt har vi det også sådan, at vi nu 
har set & hørt om intentionerne. Vi må så efterfølgende se, hvor langt viljen og økonomien rækker. 
Der er brug for flere penge til kommunerne og/eller at flere af de mest specialiserede tilbud bliver 
placeret i regionerne. Og når man samtidig lægger op til vedtagelsen af en budgetlov, der skal 
stramme kommunernes økonomi, så er der ingen grund til eufori …. 
Fra vores egen verden glæder vi os over at en kommende aftale med HORESTA (brancheorganisation 
for Hotel-, Restaurant- og Turisterhvervet), der skal sikre anbragte børn og unge mulighed for at få 
praktikpladser, jobs. (se nedenfor) Dejligt når en så stor organisationen som Horesta med 2.100 
medlemsvirksomheder i hotel- og restaurationsbranchen på denne måde viser social ansvarlighed … 
Ellers glæder vi os rigtig meget til vores årsmøde den 2.-4. november 2011 på Hotel Faaborg Fjord. 
Årsmødet bliver det sidste for mit vedkommende … som formand. Hvis jeg skal læse den master, jeg 
har haft tanker om et par år, så skal det være nu. Og en masteruddannelse er desværre uforeneligt 
med at være formand for FADD – kan jeg blandt andet se i min kalender… 
Når jeg ser tilbage på de tre år i formandsstolen synes jeg, at vi har nået ganske meget. Vi satte os for 
at ville positionere FADD sådan, at vi skulle være blandt de organisationer, der blev spurgt om 
anbringelsesspørgsmål i såvel skrevne som ’levende’ medier. Vi ville øge opmærksomheden på 
foreningens eksistens for på den måde at forsøge at nå ud til en større del af den danske befolkning 
med det formål at sætte de mest udsatte børn og unge på dagsordenen, som andet end belastninger 
på en finanslov og ’gøgeunger’ (KLs udtryk!) i de kommunale budgetter. 
Indadtil i foreningen ønskede vi at øge medlemsprocentdelen af døgninstitutioner i DK og at fastholde 
og etablere de medlemsnetværk, der var nødvendige og som var et udtryk for medlemmernes behov 
for fællesskab. 
Perioden har samtidigt – i forlængelse af Kommunalreform og Barnets reform repræsenteret et både 
økonomisk og ideologisk pres på døgninstitutionerne med en sjældent set saft & kraft. Denne 
kendsgerning har aktualiseret og intensiveret behovet for nytænkning og innovative løsninger, hvilket 
ikke ligger fjernt fra døgninstitutionernes grundvilkår: At være det evige spejl på det samfund, der 
medvirker til både at producere sociale problemer og løsninger. 
 
Lad dette være mit håb for døgninstitutionernes fremtid: Så længe der findes truede og truende børn 
for hvem kærlighed ikke er nok, så bør der altid findes døgninstitutioner, som det sted, hvor 
kompetente medarbejdere og faglige miljøer kan rumme og skabe det udviklingsmæssige fundament 
for at et barn eller en ung kan komme tilbage det samfund, som af forskellige grunde ikke magtede at 
forstå og håndtere de vanskeligheder, barnet havde … 
 
Jeg vil gerne takke foreningens medlemmer for opbakningen; bestyrelsen og sekretariatet for en stor 
indsats og for spændende debatter… 
 
God vind fremover 
En tilfreds formand og et kommende menigt medlem af foreningen 

  
Tine Theker Stryhn 
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