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Kære	  medlemmer,	  
	  
Hermed	  foreligger	  formandens	  beretning	  for	  arbejdsåret	  2014-‐2015	  som	  optakt	  til	  og	  til	  afstemning	  på	  
generalforsamlingen	  den	  12.	  november	  på	  Kystvejens	  Konferencecenter	  i	  Grenaa	  –	  midt	  i	  årsmødet.	  
	  
Aktiviteterne	  i	  bestyrelsen	  har	  som	  sædvanligt	  været	  påvirket	  af	  en	  række	  eksterne	  forhold	  og	  en	  række	  
selvvalgte	  ønsker	  om	  udvikling	  og	  forbedringer.	  
	  
Sæsonen	  har	  desuden	  været	  præget	  af	  en	  betydelig	  ændring	  i	  bestyrelsessammensætningen.	  
Således	  har	  næstformand	  Gitte	  Callesen	  (Ny	  Møllegård	  lukket),	  kasserer	  Agnete	  Thomsen,	  områdeleder	  
i	  region	  MIDT	  (stillingsophør	  ifm	  fusion),	  bestyrelsesmedlem,	  Rune	  Meyer,	  Døgncentret	  Århus	  (nyt	  
arbejde)	  forladt	  bestyrelsen	  midt	  i	  valgperioden.	  
Selv	  om	  grundene	  er	  forskellige,	  er	  der	  det	  fælles	  træk	  ved	  udtrædelserne,	  at	  vi	  har	  været	  rigtig	  kede	  af	  
og	  ærgerlige	  over	  at	  have	  været	  nødt	  til	  at	  sige	  farvel	  til	  tre	  så	  kompetente	  bestyrelsesmedlemmer.	  
Alle	  har	  de	  beklaget	  deres	  ’farvel’	  og	  har	  endog	  været	  så	  venlige	  at	  sige,	  at	  de	  både	  har	  lært	  meget	  i	  
FADD,	  og	  at	  de	  savner	  bestyrelsesarbejdet	  og	  foreningen	  som	  sådan.	  
Vi	  har	  ønsket	  dem	  alle	  held	  og	  lykke	  med	  de	  nye	  udfordringer.	  Og	  et	  måske	  på	  gensyn	  …hvem	  ved?	  
	  
	  
/Søren	  Skjødt,	  formand	  
30.	  oktober	  2015	  
	  

	  
	  
	  
	  
Nærværende	  beretning	  er	  offentliggjort	  på	  FADDs	  hjemmeside	  www.fadd.dk	  i	  uge	  44	  sammen	  med	  
regnskab/budget	  og	  dagsorden	  til	  GF.	  	  
Materialet	  vil	  i	  år	  IKKE	  foreligge	  i	  en	  papirudgave	  på	  årsmødet 
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Året	  der	  gik	  …	  
Den	  politiske	  virkelighed	  i	  Danmark	  var	  parlamentarisk	  set	  og	  på	  interesseorganisationsniveau	  præget	  
af,	  at	  2015	  ville	  blive	  et	  folketingsvalgår.	  	  
Herunder	  skulle	  blå	  bloks	  varsling	  af	  en	  nedsættelse	  af	  den	  kriminelle	  lavalder	  i	  tilfælde	  af	  borgerlig	  
valgsejr	  håndteres	  som	  det,	  vi	  betragtede	  som	  en	  ’folkeoplysningsopgave’.	  
Magtanvendelsesudvalgets	  arbejde	  skulle	  afsluttes.	  
Skolereformen	  skulle	  implementeres	  for	  alvor.	  
Og	  de	  sociale	  tilsyn	  skulle	  afslutte	  den	  2årige	  regodkendelsesproces.	  
	  
Internt	  i	  FADD	  skulle	  vi	  konvertere	  generalforsamlingens	  opbakning	  til	  bestyrelsens	  forslag	  om	  en	  ny	  
kontingentstruktur	  til	  en	  bæredygtig	  økonomisk	  balance	  mellem	  indtægter	  og	  udgifter.	  
Vi	  ville	  –	  efter	  flere	  års	  tilløb	  –	  prøve	  at	  fastholde	  og	  udvikle	  vores	  netværk	  i	  Norden.	  
Som	  en	  vedvarende	  og	  allestedsnærværende	  opgave	  ønskede	  vi	  at	  videreudvikle	  det	  proaktive	  forhold	  
til	  medierne,	  som	  vi	  igangsatte	  for	  nogle	  år	  siden.	  
Samtidig	  ville	  vi	  fastholde	  et	  ambitiøst	  og	  realistisk	  driftsniveau	  ved	  at	  prioritere	  vores	  til-‐	  og	  fravalg	  
mere	  whats’-‐in-‐it.	  
Plus	  det	  løse…	  
	  
Den	  klangbund,	  vi	  ville	  tale	  om	  udsatte-‐børn-‐og-‐unge-‐området	  ud	  fra,	  ville	  være	  forestillingen	  om,	  at	  
der	  fortsat	  –	  for	  alvor	  siden	  Barnets	  reform	  –	  ville	  være	  et	  politisk	  ønske	  om	  at	  fremme	  ambulante	  
indsatser,	  aflastning,	  og	  målfokuserede/tidsbegrænsede	  døgnanbringelser,	  familiepleje,	  
slægtsanbringelser,	  dagforanstaltninger	  og	  særlige	  kommunale	  indsatser	  enheder	  på	  tværs	  af	  
kommunegrænserne.	  	  
Det	  var	  forventningen,	  at	  kommunerne	  ville	  organisere	  sig	  mere	  hensigtsmæssigt	  med	  konkret	  fokus	  på	  
opgaVERNE	  –	  herunder	  mere	  konkret	  samarbejde	  om	  enten	  fællesdrift	  eller	  tværkommunale	  aftaler.	  
Vores	  opgave	  var	  -‐	  ved	  såvel	  at	  påpege	  det	  og	  ved	  selv	  at	  gøre	  det	  -‐	  at	  markere	  vigtigheden	  af	  at	  
fastholde	  dialogen	  med	  beslutningsdygtige	  myndigheder	  og	  samarbejdspartnere.	  
I	  den	  forbindelse	  kan	  betydningen	  af	  vedligeholdelse	  og	  udvikling	  af	  netværk	  ikke	  overvurderes.	  
Vores	  aktiviteter	  har	  i	  den	  henseende	  i	  dette	  arbejdsår	  været	  rettet	  mod	  ministerier,	  KL	  og	  andre	  
dagsordensættende	  samarbejdspartnere.	  
Vi	  har	  fremhævet:	  

• Alle	  foranstaltningstyper	  har	  som	  udgangspunkt	  legitimitet.	  Det	  afgørende	  er,	  at	  barnet/den	  
unge	  og	  tilbuddet	  udgør	  det	  rigtige	  match	  med	  udgangspunkt	  i	  tilgængelig	  faglig	  viden.	  

• Pædagogisk	  uddannede	  medarbejdere	  er	  som	  udgangspunkt	  bedre	  end	  ikke-‐uddannede	  
medarbejdere.	  

• Det	  er	  ikke	  synd	  for	  børn	  og	  unge	  at	  blive	  anbragt	  eller	  få	  et	  specialiseret	  dagtilbud	  eller	  at	  få	  
tilbudt	  specialundervisning	  i	  en	  kortere	  eller	  længere	  periode.	  Det	  er	  heller	  ikke	  synd	  for	  børn	  
at	  komme	  på	  hospitalet,	  hvis	  de	  er	  alvorligt	  syge	  og	  således	  har	  brug	  for	  en	  specialiseret	  
indsats…	  

• Vi	  tillægger	  alle	  aspekter	  af	  et	  barns	  liv	  betydning	  for	  dets	  mulighed	  for	  at	  kunne	  trives	  og	  
udvikles:	  Herunder	  helbred,	  relationer,	  økonomiske	  forhold,	  familieforhold,	  uddannelse	  og	  
beskæftigelse	  m.m.	  

• Uddannelse	  og	  beskæftigelse	  (og	  de	  discipliner,	  der	  kan	  fremme	  den	  deltagelse)	  skal	  være	  
væsentlige	  ledetråde	  i	  arbejdet	  med	  udsatte	  børn	  og	  unge	  

• Investeringer	  i	  udsatte	  børn	  og	  ungeområdet	  er	  på	  alle	  parametre	  en	  rigtig	  god	  ide	  
	  
Flere	  udsatte	  børn	  og	  unge	  på	  vores	  medlemsinstitutioner	  
I	  forbindelse	  med	  JULEGAVEREGN-‐indsamlingen	  –	  og	  vores	  julemands-‐rundringning	  til	  
medlemsinstitutionerne	  -‐	  blev	  vi	  bekræftede	  i	  den	  antagelse,	  vi	  havde,	  at	  vores	  medlemsinstitutioner	  
havde	  haft	  en	  stigning	  siden	  2014	  i	  antallet	  af	  udsatte	  børn	  og	  unge,	  der	  enten	  var	  anbragte	  eller	  var	  
en	  del	  af	  en	  dagbehandlingsindsats.	  	  
På	  Operation	  Julegaveregns	  forespørgsel	  havde	  vi	  anslået,	  at	  der	  på	  vores	  medlemsinstitutioner	  var	  ca.	  	  
1400/1500	  børn	  og	  unge	  anbragt.	  Men	  i	  forbindelse	  med	  rundringningen	  viste	  det	  sig,	  at	  der	  snarere	  
var	  1600	  børn	  og	  unge	  på	  vores	  døgninstitutioner.	  Samt	  et	  antal	  børn	  i	  dagforanstaltninger	  og	  på	  
heldagsskoler.	  
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Medvirkende	  til	  denne	  bevægelse	  var	  efter	  vores	  opfattelse	  –	  udover	  den	  aktive	  udvidelse	  af	  vores	  
målgruppe	  -‐	  følgende:	  
	  

• den	  høje	  grad	  af	  områdets	  fleksibilitet	  –	  herunder	  de	  mange	  alternative	  opgaver,	  som	  
institutionerne/tilbuddene/skolerne	  har	  løst	  

• de	  mange	  JA’er	  og	  de	  afgrænsede	  NEJ’er	  til	  opgaverne	  
• den	  viste	  og	  dokumenterede	  kvalitet	  i	  løsningen	  af	  de	  ofte	  meget	  komplekse	  børnesager	  	  
• det	  dialogiske	  samarbejde	  med	  anbringende	  myndigheder	  
• den	  mere	  udbredte	  forståelse	  for	  målrettethed	  ift	  	  uddannelse	  og	  beskæftigelse	  

	  
En	  anden	  forklaring	  kan	  være	  de	  mange	  brud	  på	  plejefamilieområdet,	  der	  gør	  at	  nogle	  børn	  og	  unge	  –	  
relativt	  sent	  -‐	  får	  adgang	  til	  en	  mere	  insisterende	  og	  indgribende	  indsatser.	  	  
Et	  nyt	  forskningsprojekt	  med	  Inge	  Bryderup	  i	  spidsen	  forventer	  vi,	  vil	  kaste	  lys	  over	  blandt	  andet	  dette	  
aspekt.	  
	  
Og	  apropos	  dokumentation	  …	  
Dokumentation	  og	  effektmåling	  er	  et	  vedholdende	  fokusområde	  for	  stat,	  kommuner	  og	  regioner,	  KL,	  
servicestyrelsen,	  forskere	  og	  praktikere	  m.fl.	  –	  og	  derfor	  også	  for	  os	  selv.	  
Der	  er	  flere	  strømninger	  i	  spil	  og	  et	  egentligt	  overblik	  over	  aktuelle	  og	  kommende	  
dokumentationsprojekter	  er	  det	  vanskeligt	  -‐	  om	  end	  ønskeligt	  -‐	  at	  etablere.	  
I	  2014/15	  har	  vi	  haft	  samarbejde	  med	  forskere	  og	  projekter,	  der	  vil	  fortsætte/kulminere	  i	  2016/17.	  
Det	  drejer	  sig	  om:	  

• Projekt	  anbragt	  (om	  øget	  deltagelse	  i	  lokalmiljøet)	  MANDAG	  MORGEN	  (forprojektet	  
finansieret	  af	  den	  Obelske	  familiefond	  –	  hovedprojektets	  finansiering	  afklares	  ultimo	  2015	  

• Styrket	  indsats	  overfor	  anbragte	  børn	  –	  PD	  academy	  –	  finansieret	  af	  Egmontfonden	  
• Robusthedsprojektet	  –	  Poul	  Lundgård	  Bak	  (finansieret	  af	  bl.a.	  Trygfonden)	  
• SFI’s	  årgang	  ’95	  projekt	  
• Lær	  for	  livet	  –	  Egmontfonden	  (advisory	  board)	  
• Satspuljeprojektet	  ”Styrket	  faglighed	  for	  udsatte	  børn”(UVM	  og	  SM)	  
• LIVArehab	  om	  gråzoneprostitution	  
• Håndbog	  i	  resultatdokumentation	  -‐	  Socialstyrelsen	  
	  

Over	  en	  årrække	  har	  vi	  kunnet	  se	  offentliggjort	  forskellige	  komparative	  internordiske	  undersøgelser,	  
der	  ofte	  har	  haft	  til	  formål/er	  blevet	  brugt	  til	  at	  bemærke	  forskelle	  i	  landenes	  indsatser	  ift	  området.	  
Ofte	  har	  det	  været	  vanskeligt	  at	  gennemskue	  forskellighederne	  og	  deres	  præmisser.	  
Vi	  har	  derfor	  ønsket	  at	  være	  i	  stand	  til	  på	  et	  mere	  kvalificeret	  grundlag	  at	  give	  med-‐	  og	  modspil,	  når	  vi	  
er	  stødt	  på	  sammenligningerne	  mellem	  de	  nordiske	  lande	  typisk	  vedrørende	  priser,	  anbringelsestider	  
og	  resultater.	  
For	  at	  kunne	  få	  hands-‐on-‐oplevelser	  fra	  ledere	  og	  medarbejdere	  i	  de	  andre	  nordiske	  lande,	  har	  vi	  
derfor	  længe	  haft	  et	  ønske	  om	  at	  knytte	  samarbejdstråde	  til	  nordiske	  interesseorganisationer	  på	  
udsatte	  børn	  og	  unge-‐	  området.	  
På	  grund	  af	  den	  forventede	  usikkerhed	  omkring	  konsekvenserne	  af	  den	  nye	  
kontingentopkrævningsstruktur	  blev	  arbejdet	  med	  dette	  tema	  fravalgt,	  da	  det	  ville	  kræve	  udgifter	  ifm	  
rejser	  og	  ophold.	  
	  
Samlet	  set	  var	  vores	  fokuspunkter	  for	  2015:	  (uprioriteret	  rækkefølge)	  

1. Den	  kriminelle	  lavalder	  (folkeoplysning)	  
2. Skolereform	  (implementering)	  
3. Tilsynsreform	  (midtvejsevaluering)	  
4. Magtanvendelser	  (udvalgsarbejde)	  
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ARBEJDSPUNKTER	  
Vi	  har	  arbejdet	  med	  følgende	  POLITISKE	  temaer:	  
1.	  Den	  kriminelle	  lavalder	  
UDGANGSPUNKT:	  For	  os	  at	  se	  er	  nuværende	  aldersgrænse	  på	  15	  år	  passende.	  Der	  en	  pointe	  i	  at	  der	  er	  
en	  identisk	  aldersgrænse	  for	  forskellige	  typer	  rettigheder/forpligtelser.	  Pt	  15	  og	  18	  år.	  
Det	  afgørende	  for	  os	  er:	  	  

1. hvornår	  et	  barn	  er	  så	  gammelt/modent,	  at	  det	  kan	  konsekvensberegne	  sine	  handlinger	  
2. hvornår	  et	  barn	  kan	  profitere	  af	  være	  den	  anklagede	  part	  i	  en	  retssag.	  	  

Hertil	  skal	  lægges	  forståelsen	  for	  den	  almindelige	  retsfølelse	  i	  samfundet.	  Herunder	  også	  hvad	  det	  er	  for	  et	  
samfund	  vi	  vil	  kendes	  på	  ..	  
HANDLINGER.	  Vi	  har	  skrevet	  om	  temaet	  i	  læserbreve	  og	  debatoplæg.	  	  
Har	  deltaget	  i	  tæt	  samarbejde	  med	  Forsete.	  (Kriminal-‐politisk	  tænketank)	  
Har	  drevet	  og	  faciliteret	  facebook-‐siden:	  Mod	  nedsættelse	  af	  den	  kriminelle	  lavalder	  (pr.	  30/10	  2015:	  
7030	  likes)	  
Foreløbig	  har	  justitsminister	  Søren	  Pind	  meldt	  ud,	  at	  han	  dels	  vil	  mødes	  med	  områdets	  aktører	  
(herunder	  FADD)	  dels	  at	  han	  ikke	  vil	  love	  de	  øvrige	  partier	  i	  blå	  blok,	  at	  forslaget	  vil	  blive	  fremsat.	  Vi	  vil	  
kunne	  leve	  med	  løftebruddet	  ;-‐)	  
 
2. Skolegang & normalitet 
UDGANGSPUNKT:	  Det	  har	  været	  vores	  afsæt	  for	  det	  det	  allestedsnærværende	  inklusionsfokus,	  at	  alle	  
udsatte	  børn	  og	  unge	  skal	  have	  et	  afstemt	  (fagligt	  og	  socialt)	  skoletilbud.	  Hvilket	  betyder,	  at	  der	  som	  
supplement	  til	  folkeskoler	  og	  privatskoler,	  skal	  være	  det	  nødvendige	  antal	  pladser	  på	  interne	  skoler	  og	  
heldagsskoler.	  
Retorisk	  og	  indholdsmæssigt	  ønsker	  vi	  mere	  fokus	  på	  børns	  ret	  til	  deltagelse	  i	  skole/klasse	  fælleskaber	  
end	  på	  inklusion.	  Dels	  fordi	  inklusion	  som	  begreb	  i	  takt	  med,	  at	  det	  er	  blevet	  brugt	  og	  misbrugt	  i	  rigtig	  
mange	  sammenhænge	  har	  mistet	  noget	  af	  sin	  autoritet,	  dels	  fordi	  vi	  efterhånden	  har	  set	  rigtig	  mange	  
mislykkede	  eksempler	  på	  inklusion,	  som	  er	  kommet	  til	  udtryk	  ved,	  at	  nogle	  udsatte	  børn	  og	  unge	  har	  
været	  på	  tålt	  ophold	  i	  folkeskolen.	  
Dette	  ændrer	  imidlertid	  ikke	  på,	  at	  det	  er	  vores	  opgave	  som	  repræsentanter	  for	  
specialundervisningsområdet,	  at	  holde	  den	  inklusionsmæssige	  skrue	  lige	  i	  vandet.	  Opgaven	  består	  
vedholdende	  i	  at	  alle	  udsatte	  børn,	  der	  profiterer	  af	  det,	  skal	  gå	  i	  den	  almindelige	  folkeskole.	  
Samtidig	  skal	  vi	  til	  at	  tænke	  over	  og	  italesætte	  begrebet	  'relativ	  normalitet'.	  
Vi,	  der	  arbejder	  med	  de	  udsatte	  børn	  og	  inklusionsbestræbelserne	  har	  en	  vedvarende	  forpligtelse	  til	  at	  
lede	  efter	  alle	  sprækker,	  der	  kan	  give	  udsatte	  børn	  og	  unge	  mulighed	  for	  at	  blive	  en	  del	  af	  et	  normalt	  
fællesskab.	  
Men	  der	  er	  børn,	  som	  har	  så	  store	  udfordringer,	  at	  de	  enten	  kommer	  på	  tålt	  ophold	  i	  skolen,	  
fodboldklubben	  og	  rollespilsklubben	  eller	  slet	  ikke	  kommer	  der.	  
For	  disse	  børn	  er	  der	  en	  rigtig	  god	  ide	  i,	  at	  man	  etablerer	  det	  næstbedste	  -‐	  fordi	  det	  bedste	  alligevel	  
ikke	  konkret	  er	  det	  bedste:	  Et	  fællesskab	  –	  men	  dog	  et	  fællesskab	  –	  der	  knytter	  deltagerne	  sammen	  i	  
en	  ’relativ	  normalitet’,	  hvor	  man	  får	  mulighed	  for	  at	  gøre	  afvigelse	  til	  et	  foreløbigt	  
normalitetsanliggende.	  Så	  de	  børn	  og	  unge	  ved	  at	  være	  sammen	  med	  andre	  i	  sammenlignelige	  
situationer	  og	  miljøer,	  ikke	  altid	  stikker	  negativt	  af	  fra	  fælleskabet	  ved	  at	  være	  ham	  eller	  hende	  med	  
minuspointene.	  Og	  så	  have	  for	  øje,	  at	  dette	  fælleskab	  skal	  skabe	  rammen	  for,	  at	  deltagerne	  kan	  indgå	  i	  
nye	  fællesskaber	  med	  løbende	  fokus	  på	  den	  enkeltes	  parathed.	  
HANDLINGER:	  
Vi	  har	  medvirket	  til	  at	  adskille	  begreber	  som	  integration,	  inklusion	  og	  fællesskabsdeltagelse	  –	  i	  skrift	  og	  
tale	  –	  i	  debatoplæg	  og	  på	  møder.	  
Vi	  har	  haft	  møde	  med	  daværende	  undervisningsminister	  Christine	  Antorini,	  som	  bad	  os	  om	  
efterfølgende	  at	  mødes	  med	  konsulenter	  i	  UVM	  for	  at	  drøfte	  nogle	  af	  de	  forslag,	  vi	  havde	  med	  til	  
mødet	  (9	  års	  skoleRET,	  flydende	  eksamener,	  udvidet	  samarbejde	  mellem	  specialskoler	  og	  folkeskoler	  
om	  ex	  glidende	  og	  fagspecifikke	  overgangsordninger	  m.m.)	  
Vi	  har	  haft	  aftalt	  temadag	  med	  UMVs	  konsulenter	  (udsat	  pga	  valget	  til	  januar	  2016)	  
Vi	  har	  sæde	  i	  såvel	  den	  overordnede	  som	  i	  den	  praktiske	  følgegruppe	  i	  det	  Egmont-‐fond	  støttede	  
projekt	  Styrket	  indsats	  for	  anbragte	  børn	  (skole/UV	  projekt)	  som	  faciliteres	  af	  PD-‐Academy.	  
Vi	  har	  deltaget	  i	  satspuljeprojektet	  ”Styrket	  faglighed	  for	  udsatte	  børn”(UVM	  og	  SM)	  
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3. Tilsynsreformen 
UDGANGSPUNKT:	  Vi	  har	  fra	  starten	  –	  selv	  om	  vi	  havde	  foretrukket	  en	  enstrenget	  enhed	  med	  en	  
tilsynsdirektør	  og	  x	  antal	  geografisk	  fordelte	  afdelinger	  –	  givet	  faglig	  begrundet	  medvind	  til	  
konstruktionen.	  
Øget	  faglighed,	  mere	  gennemsigtighed	  og	  større	  ensartethed	  har	  været	  gode	  ledetråde	  for	  tilsynenes	  
arbejde.	  
Vores	  overordnede	  indtryk	  af	  tilsynenes	  arbejde	  er,	  at	  de	  har	  løst	  re-‐godkendelsesopgaverne	  
tilfredsstilende.	  	  
Den	  kritik,	  vi	  har	  fremhævet	  vedrørende	  tilsynenes	  arbejde,	  har	  handlet	  om	  manglende	  
kulturforståelse	  hos	  nogle	  tilsynskonsulenter,	  en	  vis	  firkantethed	  i	  ønsket	  om	  at	  få	  virkeligheden	  til	  at	  
passe	  ned	  i	  kasser,	  det	  tidskrævende	  forarbejde	  inden	  besøget,	  prisniveaet	  for	  ny-‐godkendelser,	  den	  
manglende	  vejledning	  (!!),	  mangel	  på	  flexibilitet	  og	  forretningsforståelse	  ifm	  målgruppeændringer/nye	  
målgrupper.	  
Ingen	  blandt	  FADDs	  medlemmer	  er	  ikke	  blevet	  re-‐godkendt.	  	  
HANDLINGER:	  Vi	  har	  fulgt	  tilsynenes	  arbejde	  grundigt	  –	  har	  haft	  regionale	  møder	  med	  de	  fleste	  af	  dem	  
og	  har	  således	  haft	  mulighed	  for	  at	  dels	  at	  registrere	  vores	  medlemmers	  oplevelser	  med	  tilsynene,	  dels	  
at	  kvalificere	  vores	  egen	  deltagelse	  i	  flere	  møder	  med	  socialstyrelsen,	  der	  som	  bekendt	  har	  
auditfunktion	  i	  forhold	  til	  tilsynene.	  
Det	  sidste	  møde	  (inden	  regodkendelsesperioden	  ophører	  31/12	  2015)	  blev	  afholdt	  inden	  
generalforsamlingen,	  men	  efter	  deadline	  for	  dette	  skrift.	  
 
4. Magtanvendelser og Magtanvendelsesudvalgets arbejde (gentaget) 
UDGANGSPUNKT:	  Arbejdet	  var	  såvel	  realpolitisk	  som	  symbolpolitisk	  vigtigt	  for	  FADD	  at	  være	  en	  del	  af.	  
Således	  var	  FADDs	  daværende	  næstformand	  Gitte	  Callesen	  medlem	  af	  det	  socialministerielle	  udvalg,	  
der	  færdiggjorde	  arbejdet	  med	  en	  rapport	  umiddelbart	  inden	  sommerferien	  2015.	  
	  
HANDLINGER:	  I	  vores	  høringssvar	  fra	  18/5	  skrev	  vi	  blandt	  andet:	  
Generelle	  bemærkninger	  
FADD	  er	  enige	  i,	  at	  der	  i	  forbindelse	  magtanvendelser	  på	  det	  sociale	  område,	  er	  behov	  for	  at	  styrke	  
bevidstheden	  om	  børns	  og	  unges	  rettigheder	  (men	  også	  retten	  til	  at	  blive	  passet	  på,	  red.).	  Herunder	  
deler	  vi	  udvalgets	  synspunkt,	  at	  børns	  og	  unges	  rettigheder	  ikke	  fremgår	  tilstrækkelig	  tydeligt	  af	  de	  
gældende	  regler	  om	  magtanvendelse.	  	  
Vi	  er	  derfor	  enige	  med	  udvalget	  i,	  at	  der	  i	  lovgivningen	  med	  fordel	  også	  kan	  være	  fokus	  på	  børns	  og	  
unges	  rettigheder	  og	  ikke	  –	  som	  i	  dag	  -‐	  kun	  på	  hvilke	  indgreb	  i	  rettighederne,	  der	  skal	  være	  hjemmel	  til	  
at	  foretage.	  	  
(Endelig)	  ønsker	  FADD	  at	  udtrykke	  tilfredshed	  over	  det	  særdeles	  grundige,	  praksisorienterede	  
udgangspunkt	  for	  udvalgets	  arbejde,	  der	  -‐	  som	  det	  kommer	  til	  udtryk	  i	  den	  ånd	  og	  tone	  betænkningen	  
er	  skrevet	  i	  –	  har	  haft	  konsekvent	  fokus	  på,	  hvad	  der	  er	  godt	  for	  anbragte	  børn	  og	  unge	  –	  herunder	  
også	  på	  det	  fællesskab	  som	  ethvert	  barn/ung	  har	  ret	  til	  at	  være	  en	  del	  af.	  
	  
Til	  gengæld	  er	  det	  vores	  opfattelse,	  at	  det	  kommissorium,	  som	  udvalget	  har	  skullet	  arbejde	  indenfor	  
på	  et	  par	  punkter	  har	  været	  begrænsende	  for	  muligheden	  for	  at	  opnå	  et	  bedre	  resultat.	  
Først	  og	  fremmest	  er	  vi	  bekymrede	  for,	  at	  det	  har	  været	  en	  forudsætning,	  at	  udvalgets	  forslag	  har	  
skullet	  holdes	  indenfor	  de	  eksisterende	  økonomiske	  rammer.	  
Principielt	  er	  det	  vores	  overbevisning,	  at	  vi	  i	  tråd	  med	  andre	  lovgivninger	  og	  betænkninger	  på	  området	  
må	  lede	  efter	  de	  bedste	  løsninger	  –	  også	  selv	  om	  disse	  løsninger	  skulle	  medføre	  øgede	  udgifter.	  
	  
Hvis	  den	  bedste	  løsning	  for	  et	  anbragt	  barn	  –	  herunder	  hvis	  der	  er	  omsorgs	  –	  og	  
retssikkerhedsmæssige	  gevinster	  –	  er	  mere	  omkostningstung,	  bør	  det	  under	  alle	  omstændigheder	  
have	  været	  muligt	  for	  udvalget	  at	  anbefale	  et	  sådant	  forslag.	  Efterfølgende	  vil	  det	  i	  sagens	  natur	  så	  
være	  op	  til	  beslutningstagende	  myndigheder	  at	  vurdere	  konsekvenserne	  af	  forholdet	  mellem	  kvalitet	  
og	  økonomi.	  
Vi	  ønsker	  at	  understrege,	  at	  det	  aldrig	  bør	  være	  økonomiske	  argumenter,	  der	  afgør,	  om	  noget	  bør	  
registreres	  eller	  dokumenteres.	  
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Derudover	  ærgrer	  vi	  os	  over,	  at	  kommissoriet	  ikke	  har	  givet	  udvalget	  mulighed	  for	  at	  tage	  stilling	  til,	  
hvilken	  instans,	  der	  fremadrettet	  skal	  tage	  stilling	  til	  et	  så	  centralt	  aspekt	  som	  vurderingen	  af	  tilladte	  
og	  ikke-‐	  tilladte	  magtanvendelser.	  
	  
Vi	  og	  andre	  aktører	  på	  området	  (Børnerådet,	  Børns	  Vilkår,	  Dansk	  Socialrådgiverforening,	  
Socialpædagogerne,	  LOS)	  har	  i	  en	  i	  en	  skrivelse	  fra	  12.	  april	  2013	  til	  Folketingets	  Socialudvalg	  med	  
kopi	  til	  Socialministeren	  problematiseret	  ’risikoen	  for	  uklar	  kompetencefordeling,	  hvad	  angår	  selve	  
behandlingen	  af	  magtanvendelsesindberetningen,	  herunder	  hvilken	  myndighed,	  der	  besidder	  
kompetencen	  til	  at	  vurdere,	  hvorvidt	  en	  magtanvendelse	  er	  udført	  efter	  reglerne	  i	  
Magtanvendelsesbekendtgørelsen.’	  
	  
Vi	  er	  (fortsat)	  af	  den	  opfattelse,	  at	  kompetencen	  til	  at	  vurdere	  en	  magtanvendelses	  berettigelse	  i	  
vejledningen	  må	  være	  placeret	  hos	  det	  driftsorienterede	  tilsyn,	  der	  med	  sin	  omfattende	  faglige	  
ekspertise	  må	  være	  den	  rette	  myndighed	  til	  at	  foretage	  en	  juridisk	  og	  pædagogisk	  vurdering	  af,	  
hvorvidt	  anvendelsen	  i	  praksis	  er	  overensstemmende	  med	  reglerne	  i	  magtanvendelsesbekendtgørelsen	  
	  
Som	  et	  centralt	  element	  i	  vores	  kritik	  har	  vi,	  som	  skrevet	  ovenstående,	  påpeget	  det	  utilfredsstillende	  i,	  
at	  det	  ikke	  er	  det	  driftsorienterede	  tilsyn,	  der	  skal	  foretage	  en	  juridisk	  og	  pædagogisk	  vurdering	  af,	  
hvorvidt	  en	  magtanvendelsen	  i	  praksis	  er	  i	  overensstemmende	  med	  reglerne	  i	  
magtanvendelsesbekendtgørelsen,	  altså	  tilladt	  eller	  ikke-‐tilladt.	  
	  
Efter	  et	  møde	  med	  den	  nye	  socialminister,	  Karen	  Ellemann	  (17/9)	  og	  efter	  ministerens	  udtalelser	  om,	  
at	  der	  er	  brug	  for	  yderligere	  magtmæssige	  beføjelser,	  er	  vi	  kommet	  i	  tvivl	  om,	  hvad	  vi	  har	  i	  vente:	  

1.	  At	  resultatet	  af	  magtanvendelsesudvalgets	  arbejde	  er	  på	  vej	  til	  behandling	  i	  Folketinget	  –	  og	  at	  det	  
ikke	  ubetydelige	  arbejde	  med	  at	  udarbejde	  en	  vejledning	  kan	  komme	  i	  gang	  ELLER	  
2.	  At	  vi	  skal	  i	  gang	  med	  en	  ny	  proces	  

I	  den	  forbindelse	  ser	  vi	  frem	  til	  at	  blive	  indbudt	  til	  et	  nyt	  møde	  i	  Socialministeriet.	  (4/11	  –	  men	  efter	  
deadline)	  

Her	  vil	  vi	  dels	  argumentere	  for	  model	  1,	  dels	  foreslå	  Karen	  Ellemann,	  at	  de	  begreber	  hun	  hidtil	  har	  
brugt	  som	  afsæt	  for	  at	  udvide	  mulighederne	  for	  brugen	  af	  magtanvendelser;	  ’sund	  fornuft,	  kærlighed	  
og	  konsekvens’	  med	  mange	  fordele	  kan	  erstattes	  af	  begreber	  som	  ’omsorg,	  viden	  og	  udvikling’…	  

	  
IKKE-‐PLANLAGTE	  TEMAER	  
5.	  Børn	  med	  flygtningebaggrund	  på	  døgninstitutioner	  og	  i	  specialundervisningstilbud	  
UDGANGSPUNKT:	  	  
Flere	  politikere	  og	  nogle	  børnesagkyndige	  har	  problematiseret,	  at	  børn	  og	  unge,	  der	  flygter	  fra	  krig	  og	  
forfølgelse	  uden	  deres	  forældre,	  anbringes	  sammen	  med	  udadreagerende,	  selvskadende	  eller	  
omsorgssvigtede	  børn	  og	  unge,	  når	  de	  placeres	  på	  døgninstitutioner	  i	  landets	  kommuner.	  	  
En	  af	  konsekvenserne	  af	  at	  være	  traumatiseret	  og	  omsorgssvigtet	  er,	  at	  man	  kan	  få	  svære	  psykiske	  og	  
sociale	  problemer.	  Nogle	  optræder	  desuden	  udadreagerende	  og	  selvskadende.	  
Men	  børn	  og	  unge	  på	  døgninstitutioner	  er	  ikke	  kun	  udadreagerende	  og	  selvskadende.	  Omsorgssvigt	  
kan	  også	  komme	  til	  udtryk	  som	  en	  særlig	  skrøbelighed,	  indadvendthed,	  og	  ondt	  i	  livet.	  For	  slet	  ikke	  at	  
tale	  om	  de	  børn	  og	  unge,	  der	  har	  psykiatriske	  lidelser.	  Det	  afgørende	  er,	  at	  udsatte	  børn	  og	  unge	  får	  
den	  rigtige	  behandling	  –	  og	  så	  er	  det	  ligegyldigt	  om	  de	  er	  fra	  Somalia	  eller	  Solrød.	  
Der	  er	  masser	  af	  eksempler	  på	  vellykkede	  anbringelser	  af	  flygtninge	  på	  danske	  døgninstitutioner.	  
Vi	  på	  det	  specialiserede	  socialområde	  er	  vant	  til	  at	  sætte	  os	  ind	  i	  andre	  kulturer,	  til	  at	  handle	  
udviklingsfremmende	  og	  til	  at	  håndtere	  meget	  komplekse	  problemstillinger.	  
Som	  altid	  er	  det	  et	  spørgsmål	  om	  at	  skabe	  det	  rigtige	  match	  mellem	  barnets	  behov	  og	  en	  
foranstaltnings	  karakter.	  	  
Der	  er	  derfor	  ikke	  noget	  principielt	  forkert	  i	  at	  anbringe	  børn,	  der	  flygtet	  fra	  krig	  og	  forfølgelse	  på	  
døgninstitutioner.	  
HANDLINGER:	  Vi	  har	  skrevet	  om	  temaet	  i	  en	  pressemeddelelse	  6.	  August	  2015	  
Bragt	  som	  debatindlæg	  på	  DKnyt	  



 
FADD - BERETNING 12. november 2015  

8  

6.	  Erstatningsnævnets	  nye	  praksis	  
UDGANGSPUNKT:	  Erstatningsnævnet	  for	  Voldsofre	  har	  i	  flere	  afgørelser	  om	  erstatning	  til	  ansatte	  på	  
børneområdet	  krævet	  som	  betingelse,	  at	  sagen	  har	  været	  politianmeldt.	  
Beskyttelse	  af	  medarbejdere	  ligger	  alle	  aktører	  på	  børneområdet	  rigtig	  meget	  på	  sinde.	  Men	  det	  gør	  
hensynet	  til	  barnet	  og	  dets	  familie	  også.	  
Efter	  vores	  opfattelse	  er	  Erstatningsnævnets	  praksisændring	  meget	  ærgerlig.	  En	  politianmeldelse	  
skaber	  alt	  andet	  lige	  en	  optrapning	  af	  konflikten,	  som	  er	  uhensigtsmæssig.	  Kriminalisering	  af	  barnet,	  
mistillid,	  og	  fokusskifte	  er	  nogle	  af	  konsekvenserne.	  
Det	  indlysende	  paradoks	  er,	  at	  vi	  der	  arbejder	  med	  de	  udsatte	  børn	  på	  samme	  tid	  har	  en	  forpligtelse	  til	  
at	  beskytte	  og	  hindre	  disse	  børn	  i	  at	  begå	  kriminalitet,	  og	  når	  volden	  opstår,	  så	  skal	  vi	  nu	  selv	  tage	  
initiativ	  til	  at	  kriminalisere	  det	  udsatte	  barn,	  der	  begår	  volden.	  
HANDLINGER:	  Vi	  har	  skrevet	  om	  temaet	  i	  oktober-‐klummen.	  Den	  del	  af	  klummen,	  der	  vedrører	  
Erstatningsnævnets	  nye	  praksis	  er	  offentliggjort	  i	  JP	  som	  læserbrev	  (9/10).	  
Vi	  har	  haft	  drøftelser	  med	  andre	  aktører	  på	  området	  og	  forventer	  en	  samlet	  reaktion	  fra	  
børneområdet. 
 
Vi	  har	  arbejdet	  med	  følgende	  ORGANISATORISKE	  temaer:	  
7. Bæredygtig økonomi (internt) 
UDGANGSPUNKT:	  Tanken	  bag	  den	  nye	  kontingentstruktur	  var	  at	  skabe	  fundamentet	  for	  at	  
tilvejebringe	  den	  nødvendige	  kapital	  og	  handlekraft,	  der	  skulle	  til	  for,	  at	  vi	  kunne	  etablere	  et	  
bæredygtigt	  fundament	  for	  foreningens	  virke.	  
HANDLINGER:	  Vi	  har	  med	  korte	  intervaller	  lavet	  løbende	  opsamling/status	  på	  kontingentindbetalinger	  
og	  budget.	  
Vi	  har	  drøftet	  nye	  indtægtsmuligheder	  
Vi	  har	  vedholdende	  opsøgt	  nye	  potentielle	  medlemmer	  
Bestyrelsen	  har	  i	  lighed	  med	  sidste	  år	  fravalgt	  udbetaling	  af	  honorar	  og	  betalt	  årsmøde	  
Det	  har	  været	  særligt	  vigtigt	  for	  os	  at	  afholdelse	  af	  årsmødet	  ikke	  skulle	  belaste	  foreningens	  økonomi.	  
Status:	  Der	  pt	  er	  112	  medlemmer	  i	  FADD.	  
Sidste	  år	  var	  tallet	  115	  
	  
Derudover	  har	  vi	  deltaget	  i	  en	  række	  indstillinger	  (Tine	  Bryld-‐prisen,	  Børnesagsprisen,	  Lillebrorprisen	  
og	  Børenerådet.	  
Samt	  det	  uvurderlige	  samarbejde	  med	  JULEGAVEREGN,	  der	  i	  2014	  indsamlede	  fantastiske	  618.000,-‐	  
hvorfor	  stort	  set	  alle	  anbragte	  børn	  på	  FADDs	  medlemsinstitutioner	  modtog	  penge	  til	  ekstra	  julegaver	  J 	  
	  
Bestyrelsens arbejde  
Værdimæssigt	  udgangspunkt	  for	  bestyrelsesarbejdet:	  

 Deltagelse	  og	  inddragelse	  fremmer	  engagement	  og	  indflydelse:	  Vi	  har	  vedvarende	  den	  
ambition,	  at	  vi	  skal	  have	  indflydelse	  på	  al	  lovgivning,	  der	  vedrører	  udsatte	  børn	  og	  unge	  

 Afgrænsning	  er	  forudsætningen	  for	  rummelighed	  
 Kontinuitet,	  tilstedeværelse	  og	  faglighed	  er	  vigtigt	  i	  arbejdet	  med	  at	  skabe	  sig	  indflydelse	  
 Med	  kompetence	  følger	  indflydelse	  
 Mest	  mulig	  sagsbehandling	  foregår	  mellem	  møderne	  
 Vi	  gør	  os	  umage	  ...	  

	  
Så	  ...	  

Kardemommeloven	  var	  heller	  ikke	  tilstrækkelig	  i	  denne	  sæson	  ...	  
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FREMTID	  
FADDs	  bestyrelse	  vil	  sammen	  med	  medlemmerne	  skabe	  forudsætningerne	  for,	  at	  foreningen	  også	  
fremover	  kan	  samle	  og	  repræsentere	  de	  professionelle	  døgn-‐	  og	  dagtilbud	  i	  Danmark	  med	  henblik	  at	  
fremme	  vilkårene	  for	  såvel	  de	  mest	  udsatte,	  sårbare	  og	  omsorgskrævende	  børn	  og	  unge	  som	  
indsatsen	  i	  det	  specialiserede	  socialområde:	  
Herudover	  at	  videreskabe	  en	  slagkraftig,	  bæredygtig,	  indflydelsesorienteret	  og	  fagligt	  
udviklingsfokuseret	  interesseorganisation.	  
	  
Vores	  virkelighed	  

• Fortsat	  forandring	  af	  døgninstitutionsbegrebet,	  mere	  fleksible	  løsninger	  
• Færre	  institutioner,	  flere	  fusioner	  -‐	  større	  enheder	  

	  
Vi	  ønsker	  grundlæggende	  at	  stimulere	  

• Omsorgsfuldt	  og	  udviklingsorienteret	  fokus	  på	  og	  forståelse	  for	  de	  mest	  udsatte	  børn	  og	  unge	  
• Mere	  fokus	  på	  det	  udsatte	  barn	  end	  på	  systemet	  
• Løsninger	  der	  fremmer	  børn	  og	  unges	  udvikling	  af	  autonomi,	  integritet	  og	  værdighed	  

(herunder	  fokus	  på	  sundhed,	  uddannelse,	  beskæftigelse	  og	  udvikling	  af	  sociale	  kompetencer)	  
• Nytænkning	  og	  social	  innovation	  
• Meningsfuld	  og	  praksisnær	  forskning	  på	  udsatte	  børn	  og	  unge-‐området	  
• Fastholdelse	  af	  vores	  opgave	  med	  –	  i	  politiske	  og	  forskningsmæssige	  miljøer	  -‐	  at	  skabe	  

forståelse	  for	  hvad	  det	  betyder	  at	  være	  et	  udsat	  barn	  –	  herunder	  at	  virkelighedskorrigere	  
politikere,	  embedsmænd	  og	  forskere	  i	  forbindelse	  med	  udtalelser	  om	  vores	  område.	  

• Fastholdelse	  af	  at	  være	  en	  interesseorganisation,	  der	  medlemsmæssigt	  har	  bred	  forankring	  
såvel	  fagligt	  som	  geografisk	  

	  
Det	  kræver	  	  

• Vedligeholdelse	  og	  udvikling	  af	  netværk	  og	  samarbejdspartnere	  (politikere,	  forskere,	  
interesseorganisationer,	  brugerorganisationer	  m.	  fl.)	  

• Positionering	  der	  giver	  mulighed	  for	  indflydelse	  på	  al	  lovgivning	  og	  lovgivningsarbejde,	  der	  
vedrører	  udsatte	  børn	  og	  unge	  

• Vedligeholdelse	  og	  udvikling	  af	  FADD	  som	  en	  attraktiv,	  virkelighedsanerkendende	  og	  fagligt	  
velfunderet	  samarbejdspartner,	  der	  adskiller	  sig	  fra	  andre	  interesseorganisationer	  ved	  at	  have	  
hands-‐on	  på	  områdets	  problemer	  og	  udfordringer	  

• Vedholdende	  realitetskorrektion	  af	  politiske	  udmeldinger	  fra	  beslutningstagere	  	  
• Mediemæssig	  synlighed	  (på	  interne	  og	  eksterne	  platforme)	  
• Budgetmæssig	  volumen	  på	  ca.	  1	  mill	  

-‐-‐-‐-‐-‐	  
Konkret	  ønsker	  vi	  i	  2015/2016	  at:	  

• Dagsordensætte	  vigtigheden	  af,	  at	  folkeskolen	  OGSÅ	  er	  for	  udsatte	  børn	  og	  unge,	  at	  
argumentere	  for	  at	  gradvis	  tilbagevenden	  til	  folkeskolen	  kan	  være	  en	  inklusionsfremmende	  
model	  og	  at	  specialundervisningen	  er	  og	  fortsat	  skal	  være	  for	  de	  børn	  og	  unge,	  der	  endnu	  ikke	  
kan	  profitere	  af	  deltagelse	  i	  folkeskolen	  

• Intensivere	  vores	  samarbejde	  med	  HORESTA	  om	  praktikpladser	  og	  fritidsjobs	  for	  udsatte	  børn	  
og	  unge	  

• Finde	  relevante	  samarbejdspartnere	  i	  Norden	  mhp	  at	  etablere	  partnerskaber	  med	  de	  
praktikere,	  der	  arbejder	  konkret	  med	  de	  nye	  nationale	  metoder,	  der	  både	  kan	  inspirere	  og	  
forstyrre	  

• Deltage	  i	  Folkemødet	  på	  Bornholm	  
• At	  fastholde	  vores	  vigtige	  samarbejde	  med	  JULEGAVEREGN	  
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BILAG	  
2014-‐2015	  i	  uddrag	  

• Diverse	  netværksgruppemøder,	  afskedsreceptioner	  og	  jubilæer	  
	  
November	  2014	  (efter	  årsmødet)	  
• Deltagelse	  i	  skolelederkonference	  
• Møde	  med	  Børnehjælpsdagen	  
• Møde	  Forsete	  
• Møde	  Læs	  for	  livet	  –	  Rachel	  Röst	  
• Møde	  Grenå	  konferencehotel	  
• Møde	  Socialstyrelsen	  	  
• Møde	  med	  HORESTA	  om	  praktikpladser	  og	  fritidsjobs	  for	  udsatte	  børn	  og	  unge	  
December	  2014	  
• Dialogmøde	  tilbudsportalen	  og	  Socialstyrelsen	  
• Møde	  ANBRAGT	  –	  projekt	  Mandag	  Morgen	  
• Møde	  Ungegruppen	  
• Møde	  om	  SFI	  projekt:	  Afvigelse	  som	  potentiel	  ressource	  
• Bestyrelsesmøde	  FADD	  
• Møde	  Red	  barnet	  –	  netværk	  
• Deltagelse	  i	  Aften-‐show’et	  og	  TV2	  ifm	  Julegaveregn-‐indsamlingen	  
• JGR	  aktiviteter	  –	  herunder	  LEGO-‐udbringning	  
• Indledende	  møder	  med	  Mailplatform	  vedr.	  sponsorering	  og	  udsendelse	  af	  Nyhedsbreve	  
Januar	  2015	  
• Møde	  Forsete	  
• Møde	  med	  repræsentanter	  fra	  grønlandske	  institutioner	  
• Bestyrelsesseminar	  FADD	  
• KLs	  Børnetopmøde	  
Februar	  
• Møde	  PD	  Academy	  
• Møde	  Anbragtes	  Vilkår	  
• Møde	  region	  SYD,	  Rønshoved	  Skolehjem	  
• Studietur	  London	  –	  finansieret	  af	  Den	  Obelske	  familiefond/Mandag	  morgen	  –	  projekt	  ANBRAGT	  
Marts	  2015	  
• Møde	  årgang	  SFI	  ’95	  undersøgelsen	  
• Møde	  LIVArehab	  om	  gråzoneprostitution	  
• Møde	  Forsete	  
• Bestyrelsesmøde	  FADD	  
• Møde	  region	  Sjælland,	  Bakkegården	  
• Møde	  OCN	  –	  open	  college	  network	  
• Møde	  undervisningsminister	  Christine	  Antorini	  
April	  2015	  
• Oplæg	  socialministeriet	  (alle	  medarbejdere)	  om	  udsatte	  børn	  og	  unge	  området	  
• Møde	  politisk	  kandidat	  fra	  venstre	  –	  om	  udsatte	  børn	  og	  unge	  området	  
• Møde	  med	  det	  sociale	  tilsyn,	  Hovedstaden	  
• Møde	  region	  MIDT/NORD,	  Holmstrupgård	  
• Møde	  KL	  
• Bestyrelsesmøde	  FADD	  
• Ungeseminar	  -‐	  Kerteminde	  
• Møde	  Forsete	  
• Møde	  med	  ANBRAGT	  –	  Mandag	  Morgen	  
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Maj	  	  2015	  
• Møde	  og	  oplæg	  Danske	  regioner	  –	  om	  de	  sikrede	  institutioner	  
• Møde	  KL	  
• Møde	  Socialstyrelsen	  –	  økonomi	  
• Bestyrelsesmøde	  FADD	  
• Høringssvar	  vedr.	  magtanvendelser	  
• Børnesagens	  Fællesrådsmøde	  
• Møde	  konsulenter	  UVM	  mhp.	  fælles	  temadag	  (måtte	  udskydes	  pga.	  valget)	  
• Konference	  Axelborg,	  Styrket	  faglighed	  for	  udsatte	  børn	  (UVM	  og	  SM)	  
• Konference	  FORSETE	  –	  Imod	  nedsættelse	  af	  den	  kriminelle	  lavalder	  
Juni	  2015	  
• Følgegruppemøde	  Håndbog	  i	  resultatdokumentation	  
• Møde	  Børnehjælpsdagen	  
• Bestyrelsesmøde	  FADD	  
• Møde	  med	  OCN	  
• Projektgruppemøde	  –	  Anbragt	  (Mandag	  Morgen)	  
August	  2015	  	  
• Møde	  SL	  	  
• Projektgruppemøde	  –	  anbragt	  (Mandag	  Morgen)	  
• Bestyrelsesmøde	  FADD	  
• Møde	  Forsete	  
• Følgegruppemøde	  Styrket	  indsats	  anbragte	  børn	  –	  PD	  academy	  
September	  2015	  	  
• Seminar-‐familie-‐døgninstitutionerne	  
• Skovgården	  125	  års	  jubilæum	  
• Møde	  LFS,	  København	  
• Møde	  DBU,	  fodboldprojekt	  
• Bestyrelsesmøde	  FADD	  
• TV2	  kultur	  om	  anbringelser	  i	  60erne	  
• Møde	  socialminister	  Karen	  Ellemann	  
• Møde	  region	  Sjælland	  på	  Magnoliegården,	  Stevns	  
• Indsendelse	  af	  forslag	  til	  nye	  medlemmer	  af	  Børnerådet	  
Oktober	  2015	  
• Møde	  region	  Syd	  på	  Løkkehus,	  Odense	  
• Møde	  Socialstyrelsen	  vedr.	  tilsynene	  
• Møde	  forsker	  om	  nyt	  projekt	  
• Møde	  SL	  
• Følgegruppemøde:	  Styrket	  indsats	  
• Møde	  Red	  Barnet	  –	  Kuno	  Sørensen	  
• Bestyrelsesmøde	  FADD	  
• Møde	  DBU	  og	  udsatte	  børn	  og	  unge	  –	  og	  fodbold	  
• Møde	  Ankestyrelsen	  
• Møde	  SFI	  årgang	  ’95	  undersøgelsen	  
• Deltagelse	  i	  film-‐release:	  Et	  rigtigt	  hjem?	  
November	  2015	  
• Møde	  socialministeriet	  
• Møde	  i	  Egmontfonden	  –	  Lær	  for	  Livet,	  Advisory	  board,	  	  
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Faste	  opgaver	  	  
• Bestyrelsesmedlem	  i	  Børnesagens	  Fællesråd,	  Peter	  Rødbro	  Johannessen	  
• Deltagelse	  i:	  SFIs	  årgang	  ’95	  undersøgelse,	  Søren	  Skjødt	  
• Deltagelse	  i	  advisory	  board	  i	  projekt:	  Lær	  for	  livet,	  Egmontfonden,	  Søren	  Skjødt	  
• Deltagelse	  i	  Socialstyrelsens	  følgegruppe: Håndbog	  i	  Resultatdokumentation	  og	  Evaluering,	  

Søren	  Skjødt	  
• Deltagelse	  i	  følgegruppe	  i	  ANBRAGT	  –	  nye	  muligheder–	  MANDAG	  MORGEN,	  Henrik	  Kaustrup	  
• Deltagelse	  i	  2	  følgegrupper	  i	  Styrket	  indsats	  overfor	  anbragte	  børn	  –	  PD	  Academy	  –	  finansieret	  

af	  Egmontfonden,	  Henrik	  Kaustrup	  
• Medlem	  af	  det	  kriminalpræventive	  råd,	  Peter	  Rødbro	  Johannessen	  
• Indstilling	  af	  kandidater	  til	  Børnesagsprisen	  og	  Lillebrorprisen	  
• Julegaveregn-‐indsamling	  

	  
Fakta	  boks	  
Antal	  medlemsinstitutioner	  i	  FADD	  112	  
Antal	  debatindlæg	  4	  +	  1:	  
Egne:	  	  

1. 9/10:	  Erstatningsnævnet	  for	  Voldsofre	  har	  i	  flere	  
afgørelser	  om	  erstatning	  til	  ansatte	  på	  børneområdet	  
krævet	  som	  betingelse,	  at	  sagen	  har	  været	  
politianmeldt.	  

2. 14/4:	  SKITURE	  &	  UDSATTE	  BØRN	  OG	  UNGE,	  	  
3. 11/3:	  Kommentar	  til	  KLs	  udspil:	  'De	  udsatte	  børn	  –	  

fremtiden	  er	  deres,	  	  
4. 7/1:	  MENS	  VI	  AFVENTER	  

MAGTANVENDELSESUDVALGETS	  ARBEJDE	  ...	  	  
Medunderskriver:	  	  

5. 3/12	  2014	  Debatoplæg	  mod	  sænkelse	  af	  den	  kriminelle	  
lavalder	  

Antal	  høringssvar:	  1:	  19/5	  Magtanvendelser	  	  
Antal	  medieoptrædener	  2	  om	  JGR	  SS	  	  
Antal	  pressemeddelelser:	  1	  6/8:	  Flygtninge	  på	  bosteder:	  Hvorfor	  er	  
det	  et	  problem?	  
Antal	  klummer:	  12	  	  
Antal	  bestyrelsesmøder:	  7	  møder	  og	  1	  seminar	  
Nye	  medlemmer	  8:	  Donekrogen,	  Jægerspris,	  Børne-‐	  og	  
Familiecenter	  Mors,	  Familiecenter	  Løvdal	  og	  Bregnehøj	  
Døgndiamanten,	  Næstved,	  Ungecenter	  Porten,	  Hvidovre,	  
Familiebo	  Vejle,	  Børn	  og	  familiecenter	  Aabenraa,	  Ungecenter	  
Roskilde	  
Udmeldte/lukkede/ændret	  målgruppe	  11:	  Bøgholt,	  Århus,	  Ny	  
Møllegård,	  Odense,	  Egebækskolen,	  Rudersdal,	  Eghøjvej	  Randers,	  
Oustruplund,	  Kjellerup,	  Granbohus,	  Fredensborg,	  Guldborgsund,	  	  
Børnefamiliecenter	  Vordingborg,	  Helsehjemmet,	  Haderslev,	  
Kastaniegården,	  Vordingborg/KBH,	  MultiFunC,	  København,	  	  

BESTYRELSEN	  2014-‐2015	  	  
Formand	  Søren	  Skjødt,	  Godhavn,	  Tisvilde	  
Næstformand,	  Gitte	  Callesen,	  Ny	  Møllegård,	  Odense	  UDTRÅDT	  	  
Kasserer,	  Agnete	  Thomsen,	  Specialområde	  socialpsykiatri	  børn	  
og	  unge,	  Region	  Midtjylland	  UDTRÅDT	  
Ny	  kasserer	  Peter	  Rødbro	  Johannessen,	  Dyssegården,	  
Kokkedal	  
Medlemmer:	  
Rune	  Meyer,	  Døgncenteret,	  Århus	  UDTRÅDT	  
Hanne	  Dalsgård,	  Skovgården,	  Sneslev	  
Annette	  Olsen,	  Josephine	  Schneiders	  Hus,	  Frederiksberg	  
SUPPLEANTER	  
TinaMaria	  Larsen,	  den	  sikrede	  institution	  Kompasset,	  
Brønderslev	  INDTRÅDT	  for	  Gitte	  Callesen	  
Henrik	  B.	  Lauridsen,	  Rådhusskolen,	  Kolding	  INDTRÅDT	  for	  
Agnethe	  Thomsen	  	  
Sekretariat	  	  
Konsulent	  Henrik	  Kaustrup	  

	  


