
 

 

MEDLEMSMØDE 
 
FADD indbyder til medlemsmøde 

FREDAG DEN 7. juni 2013 – 10.00-14.00 på Tornøes Hotel i 
Kerteminde (Strandgade 2 | 5300 Kerteminde) 
 
På dette års forårsmedlemsmøde ønsker vi at fokusere på to aktuelle temaer, der begge vedrører området 
Vi er glade for at både Bente Mundt fra Ombudsmandens Børnekontor og Inge Bryderup, har takket ja til at 
deltage … 
 
Program 
Fra 9.30  Kaffe/te - brød 
10.00 Velkomst - FADDs formand Søren Skjødt 
10.10 Folketingets Ombudsmand og ombudsmandens børnekontor - med særligt fokus på 
 børnekontorets tilsynsbesøg. 
 Den 1. november 2012 åbnede ombudsmandens børnekontor. En væsentlig opgave for det 
 nye børnekontoret er at tage på tilsynsbesøg i børneinstitutioner mv. Indlægget vil indeholde 
 en almindelig orientering om de regler, der gælder for Folketingets Ombudsmand, de regler, 
 der er særlige for børnekontoret, og en orientering om, hvordan børnekontoret griber 
 opgaven med at tage på tilsynsbesøg an – v/kontorchef for Børnekontoret Bente Mundt 
11.40 Frokost 
12.10 Tidlig indsats – socialpædagogisk arbejde på familiedøgninstitutioner -oplæg om en 

undersøgelse 
 Familiedøgninstitutioner er en tidlig og forebyggende indsats, hvor socialt udsatte familier 

indskrives i kortere tid. Det overordnede formål med opholdet er udredning og behandling i 
forhold til familier med mindre børn. Familierne er belastet af sociale problemer, der af den 
anbringende kommune vurderes som en trussel i forhold til børnenes trivsel, udvikling og 
sikkerhed.  

 I oplægget redegøres for en kvantitativ undersøgelse blandt 125 familier, der blandt andet 
viser, at det kun er børnene fra en tredjedel af familierne, der anbringes efter et ophold. 
Desuden belyses det socialpædagogiske arbejde på fem familiedøgninstitutioner med 
udgangspunkt i interview med ledere, medarbejdere og tidligere anbragte familier. Endelig 
gives nogle kritiske perspektiver på det socialpædagogiske arbejde på 
familiedøgninstitutioner med udgangspunkt i både denne undersøgelse og anden forskning 
på området v/ professor Inge M. Bryderup 

14.00 Afslutning 
 
Det er gratis at deltage i arrangementet, men tilmelding er nødvendig på info@fadd.dk senest fredag den 
24. maj 2013. 
 
Med venlig hilsen 
 
Søren Skjødt  
Formand for FADD 

mailto:info@fadd.dk

