Kære medlemmer,
Hermed foreligger formandens beretning for arbejdsåret 2016-2017 som optakt til og til afstemning på
generalforsamlingen den 9. november 2017 på Kystvejens Konferencecenter i Grenaa.
Vi glæder os til at se jer alle

/Søren Skjødt, formand
oktober 2017

Denne beretning er offentliggjort på FADDs hjemmeside www.fadd.dk i uge 44 sammen med
regnskab/budget.
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Året der gik … og lidt om det kommende …
1. Det politiske arbejde i FADD
Den politiske virkelighed siden sidste årsmøde har i Danmark været præget af to kendsgerninger:
1. at der er kommunalvalg 21. november – med den konsekvens at der generelt har været ’mindre
indgribende’ aktiviteter i og fra de kommunale forvaltninger.
2. at FT er et år inde i valgperioden og de mere ideologiske modsætninger er nedtonede ift
forligsbestræbelser.
Vi er generelt opmærksomme på kommunale signaler, episoder og småbeslutninger, som KAN være
forskud på nye initiativer, der vil kunne komme til udtryk som større skælv, NÅR altså resultaterne af
kommunalvalget foreligger.
Og vi har set eksempler på besynderlige prioriteringer, pludselige kursskift, og umotiverede ændringer
af gældende praksis
I den forbindelse vil vi – i første omgang stilfærdigt og venligt – minde kommunerne om de
faglighedsforpligtelser, der er i Lov om social service.
Vi vil også minde om, at sammenbrud i særlig grad i plejefamilier ser ud til at blive en af de helt store
udfordringer for vores område de kommende år - vist og dokumenteret i professor Inge Bryderups
undersøgelse af plejefamilieområdet fra tidligere i år.
I særlig grad beder vi nye – og minder de gamle kommunalbestyrelsesmedlemmer om den
forsyningsforpligtigelse, der ligger i at medvirke til at sørge for, at der, for de udsatte børn og unges og
deres familiers skyld og i nærdemokratiets navn, er de nødvendige tilbud på den kommunale
indsatstrappe.
Det er løsninger, der skal kunne række ud efter og fungere i forhold til naboens børn.
Vi beder alle parter om, i forlængelse af Regeringens nye ungdomskriminalitetsreform, som vi vanen
tro vil give faglige mod- og medspil, at forstå, at den 17 årige dreng, der pludselig slår sig i tøjret,
udebliver fra skolen, begynder at ryge og sælge hash og som følge heraf måske bliver presset ind i
kriminelle grupper, den drengs udfordringer – jeg vil vædde 3 ristede med brød - har kommunen kendt
til i mange år. Vi ønsker aktion fremfor reaktion og reaktion fremfor ingen aktion…
Det hedder også rettidig omhu.
Vi følger op.
Det gør vi også på vidundermetoder og tryllemodeller.
I det forløbne år har vi for eksempel søgt faglige svar spørgsmål som:
Hvad er Herning-modellen? Hvordan går det med den Herning-model? Hvor blev Herning-modellen af?
Og befinder den model sig overhovedet i Herning?
Vi anbefaler kommunerne: The 12 recommendations: (på dansk, De 12 rigtige)
From all of us to all of you:
1. Få nu styr på fejlene i udsatte-børn-og unge–sagerne
2. Tænk langsigtet – brug pengene på udsatte børn og unge-området som investering
3. Gå sammen i tværkommunale samdriftsløsninger om de nødvendige tilbud
4. Styrk indsatstrappen i stedet for at fjerne trin – flytbar rulletrappe i stedet for stationær trappestige.
5. Skab det rigtige match mellem barnets udfordringer og indsatsstedets kompetencer
6. Apropos det rigtige mach: Sørg for at jeres forvaltningsledere har de rigtige kompetencer ift de opgaver
de skal løse
7. Overvej nøje hvilken type tilbud, I vælger og hvad I vil stå på mål for. Billigst er IKKE en kvalitet i sig selv
8. Sørg for at have systemer (og enkeltpersoner) der fremmer den rigtige timing
9. Lad nu være med at nedlægge noget, der virker og som det tager lang tid at bygge op igen
10. Gå i dialog med udførerleddet om, hvordan man kan bruge den viden og de erfaringer, der er i forvejen,
men måske på nye måder. Kræv nye fagligheder og kompetencer, hvis det er det, der er brug for …
11. Lad være med at slå nytænkning og besparelser sammen i én proces; det giver modstand + modstand.
Start med nytænkning – drop besparelserne med mindre det kan begrundes fagligt
12. Ring hvis der er noget I er tvivl om ift viden og erfaringer om udførerleddets opgaver
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FJERNSYN
I særlig grad de seneste par måneder har vores område været omtalt i en række TV-udsendelser: DR
viste dokumentarprogrammerne , ’Hvem passer på Michael?’ og ’Afsløret – Tvinds nye imperium’
mens TV2 i flere omgange sendte – ’Anbragt i helvede’.
Som jeg skrev i oktoberklummen: ”Hvis ikke man vidste bedre og ikke havde vished for, at der indenfor
samme tidsperiode har været præsteret masser af fagligt kvalificeret sagsbehandlerarbejde og
virkningsfuld socialpædagogisk praksis, var det passende at sige: Luk nu bare det hele ned. Og start
forfra.
Det ligger mig uendeligt fjernt at konkludere på forhold som jeg ikke har detaljeret kendskab til, men
der er unægteligt forhold som enkeltpersoner og myndigheder, der ’portrætteres’ i udsendelserne
burde beklage. Og der er forhold hvor i særlig grad myndigheder både burde have ført bedre kontrol
og burde have stoppet ulovlige og moralsk forkastelige afgørelser og ufaglig praksis.
Ingen af de nævnte kommuner har valgt at deltage i udsendelsen.
Det kan - og jeg understreger, det kan – være, at de vil kunne fortælle andre historier om de - uanset
omstændighederne - kritisable forhold, som disse børn og unge er blevet udsat for. Dermed ville
kommunerne kunne medvirke til at nuancere nogle af begrundelserne for ønsket om forandringer i og
af praksis.
Det er på det foreliggende grundlag ikke til at vide, hvilke børnefaglige begrundelser, der kan have
nødvendiggjort nye indsatser. Men.
Det forklarer, endsige legitimerer, på ingen måde kopiering af handleplaner, mangel på børnesamtaler,
fravær af supervision, straksflytninger, ulovlig overvågning, ulovlig medicinoverdragelse, ulovlige
udlandsanbringelser og manglende børn og unge- udvalgsbeslutninger.
Ulovlighederne er grelle nok i sig selv.
Et velkomment alternativ til al ynken var DRs dokumentarudsendelse UDEFRA, der med Anders Agger
var på besøg på den sikrede institution Grenen.
Anders Agger gav og var et eksempel på, hvad undersøgende, afdæmpet og empatisk journalistik kan
gøre ved og for vores område. Og hvad vigtigere er; for børnene. Dramaerne i de unges liv fik lov til at
stå - ikke upåtalte - men uden overbetoning, overreaktion og overspil.
Anders Aggers afsluttende kommentar lader vi stå et øjeblik: "Så er det godt at vi bor i et land, hvor vi
tager forpligtelsen om at behandle og bearbejde alvorligt, nærmest insisterer og ovenikøbet investerer
skattekroner i det. Så hvem ved? Måske maler Cecilie en toværelses en dag? Måske får Rune sin
familie? Og måske bliver Nicklas igen farlig - på en fodboldbane i FC Midtlylland.
Nu vi er ved medierne, så lykkede det os og en række enkeltpersoner at få Tivoli til at ændre navnet på
deres seneste forlystelse.
Tak til Tivoli for lægge sig fladt ned: De havde ikke tænkt på at titlen, Det hjemsøgte børnehjem,
kunne støde nogen.
Det kunne det. God karma herfra til DET HJEMSØGTE.
FADD har på interesseorganisationsniveau været præget af konsolidering og udvidelse af kontakter til
Børne- og Socialministeriet, Undervisningsministeriet og Justitsministerium og de relevante styrelser –
i særlig grad Socialstyrelsen, Ankestyrelsen og Styrelsen for undervisning og kvalitet (STUK) og en
række udvalg – i særdeleshed Socialudvalget samt embedsmænd i Børne – og Socialministeriet og i
Undervisningsministeriet.
Samt Styrelsen for patientsikkerhed (ny lov om medicinhåndtering) under Sundheds- og
Ældreministeriet.
Derudover har vi særlig opmærksomhed på KL, der som den 4. eller 5. statsmagt afhængig af om man
tæller medierne med, under alle omstændigheder må regnes for mere end en borgmesterklub.
I høj grad er KL som vidensproducent og rådgiver ift kommunerne en aktør, som vi har og skal have
tætte bånd til.
Udskiftning på flere af posterne samt stramme kalendere har dog gjort, at vi først har det (som
minimum et-) årlige møde her i november.
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Deltagelse i 2 høringer har ligeledes sat dagsordener for bestyrelsens arbejde:
• Høringssvar vedrørende ny prøveterminsbekendtgørelse
• Høringssvar vedrørende målepunkter og patientsikkerhed
POLITISKE MØDER
Konkret har vi hen over året haft møder med flere politikere og embedsmænd.
Specielt skal det nævnes, at vi den 2. marts 2017 havde fornøjelsen af at byde en 17 personers
delegation fra FTs socialudvalg inden for på en række af vores medlemsinstitutioner i Københavnsområdet. Ved den lejlighed aftalte vi med FTs socialudvalg, at vi til efteråret skulle arrangere en
lignende præsentationstur til medlemsinstitutioner og skoler på Fyn og i Jylland.
Denne tur er dog blevet udskudt til foråret 2018.
Derudover har vi været værter for et møde med chefgruppen i Børne- og Socialministeriet.
Vi har desuden været til møde med Børne- og Socialminister Mai Mercado
FOLKEMØDET
2017 blev efter sonderingsturen i 2016 året hvor vi debuterede på Folkemødet på Bornholm som
teltholdere.
Tidligt på året indgik vi et arrangementssamarbejde med Børnehjælpsdagen, Lær for livet (Egmontfonden) og plejefamilieforeningen og Netværket (del af PLF).
Bortset fra et par enkelte bestyrelsesmedlemmer deltog hele FADDs bestyrelse og konsulent i
Folkemødet og havde på skift i samarbejde med de øvrige aktører på plads J18, på Kæmpestranden
’telttjeneste’ og dialog og oplysningsopgaver.
Som det fremgår af nedenstående havde to af vores medlemsinstitutioner takket ja til vores invitation
til deltagelse med events på vores stand.
Ikke kun fordi de gjorde det aldeles fremragende, men også fordi vi faktisk synes, at Folkemødet er en
god platform for ’oplysning til samfundet’ og markedsføring, skal vi i nov/dec afholde
informationsmøder for de af medlemmer, der har givet udtryk for interesse i at deltage i folkemødet
2018 – i uge 24
Egne arrangementer:
1) Hvordan forbedrer vi vilkårene for udsatte børn og unge? (i samarbejde med PLF)
Deltagere:
• Søren Skjødt, FADD
• Thomas Vorre, PLF
• Niels Arendt Nielsen. KL
• Marianne Stentebjerg ,BKF
• Simon Østergård Møller, Metodecenteret
• Moderator: Rasmus Kristensen, Sensum
2) Social kompetence, bevidsthed og demokratideltagelse (i samarbejde med BUFC, Herning)
Deltagere:
• Jette Grønne, afdelingsleder, BUFC, Herning
• Marie Nybo Thomsen, junior art træner
3) Forsvar for anstændigheden, ordentligheden og etikken
Deltager:
Ole Fogh Kirkeby
4) Tæt i familien (i samarbejde med Familiecenter Esbjerg
Deltagere:
• Vibeke Stage, funktionsleder
• Susanne Kristensen, faglig koordinator
• Søren Lønborg Kristiansen, funktionsleder
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5) Hvad synes børnene vi skal diskutere på Folkemødet? (i samarbejde med STYRKET INDSATS)
Deltagere:
• Søren Skjødt
• Trine Schøning Torp, socialordfører MF, SF
• Benny Andersen, formand Socialpædagogerne
• Charlotte Vindeløv, bestyrelsesmedlem Socialrådgiverne
• Søren Skjødt, formand FADD
• Moderator: Inger Winther Johannsen
Derudover deltog FADDs formand Søren Skjødt i
6) Hvordan sætter vi mennesket i centrum på velfærdsområdet?
Arr: Dansk Erhverv
7) Strukturreform med handicap?
Arr: Bruger Hjælper formidlingen
Folkemødet er efter vores vurdering væsentlig i forhold til vedligeholdelse og udvikling af netværk og
til at markere socialpolitiske holdninger.
Vi evaluerer samarbejdet med de øvrige aktører efter deadline på denne beretning.
FADD forventer at deltage i Folkemødet 2018 (uge 24) og har inviteret medlemmer til at stå for events
og skal nu afholde fyraftensmøder om form og indhold.
SYNSPUNKTER
Vi har undervejs i året markeret følgende synspunkter (gentaget fra sidste års beretning)
• Alle børn, der kan det, SKAL ud i fælleskaber, der ikke er forbeholdt udsatte børn og unge (eller
mindre indgribende indsatser hvis det er det, de profiterer af)
• Undervisning og skolegang, beskæftigelse og sociale kompetencer er væsentlige
beskyttelsesfaktorer i udsatte børn og unges liv
• Vi må efterspørge at kommunerne vil organisere sig mere hensigtsmæssigt med konkret fokus
på opgaVERNE – herunder mere konkret samarbejde om enten fællesdrift eller
tværkommunale aftaler.
• Varigheden af de målfokuserede indsatser vil sandsynligvis i mange tilfælde blive begrænset af
et max tidsperspektiv for det enkelte barn. Ydelsen vil blive udformet og samskabt i et endnu
mere udtalt samarbejde mellem barn/ung, forældre, anbringende myndighed og
institution/tilbud.
• I takt med at socialpolitikken i større grad bliver afløst af uddannelses- og
beskæftigelsespolitiske initiativer og aktiviteter vil inklusionsforpligtelsen - som i parentes
bemærket er med til at legitimere tilstedeværelsen af døgninstitutioner og heldagsskoler få
karakter af - også på udsatte børn og unge-området – fokus på uddannelse og beskæftigelse.
• Alle foranstaltningstyper har som udgangspunkt legitimitet. Det afgørende er, at barnet eller
den unge og tilbud udgør det rigtige match med udgangspunkt i tilgængelig 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. Skal man bruge ordet synd, er
det synd for børn og unge at de ikke får den rigtige hjælp, støtte og vejledning
• Vi tillægger alle aspekter af et barns liv betydning for dets mulighed for at kunne trives og
udvikles: Herunder helbred, økonomiske forhold, familieforhold, sociale vilkår m.m
• Afklarede, koordinerede præciserede og målbare handleplaner til alle udsatte børn og unge
skaber forudsætningen for dynamisk dokumentation
• Vi må til enhver tid arbejde på at ville forbedre vilkårene for udsatte børn og unge. Dernæst
begrænse forringelser.
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•

•
•
•

•

Vi skal i højere grad operere med en selvforståelse der betoner vores midlertidige
tilstedeværelse i udsatte børns liv, jf bonding og bridging. Og være opmærksomme på nye
bevidstheder og nye ord og begreber og den vigtige sammenhæng herimellem,
Samtidig skal vi have konsekvent fokus på, at ressourcer i udsatte børns netværk skal aktiveres
og nurses.
Metoder skal ses og udvikles i lyset af aktuelle samfundssyn på børn.
Indsatstrappen er ufuldstændig. Det er for let for udsatte børn og unge at falde igennem den
fordi der mangler tilbud indenfor eksempelvis psykiatri, selvskadende piger og misbrug.
Vi ønsker grundlæggende at stimulere:
§ meningsfuld forskning på vores område
§ Nytænkning og social innovation
§ Løsninger der fremmer børn og unges udvikling af autonomi, integritet og værdighed

2. FØLGEGRUPPER
Vi har deltaget i en række følgegrupper:
• Egmontfonden Advisory Board (SS)
• Projekt STYKET INDSATS (HKP)
• Kriminalforsorgen (PRJ)
Vi har deltaget i møder eller med oplæg i:
• De sociale tilsyn – oplæg om udfordringer (SS)
• KL
• Social og indenrigsministeriet
• Socialpædagogerne (SS: Det moderne døgntilbud)
• SFI
• Egmontfonden
• Børnerådet
• Folkemøde-planlægningsmøder (Børnehjælpsdagen, Lær for livet og Plejefamilieforeningen)
• Velux fonden
• Projekt Styrket indsats
• Det grønlandske hjemmestyres tilsynsafdeling
• Tulararfiks årsmøde (oplæg SS, HD, TML)
• LOS
• Ankestyrelsen – udover møder: Oplæg på Ankestyrelsens temadag om deres undersøgelse på
de sikrede institutioner TML
• Styrelsen for patientsikkerhed (vedr ny lov om medicinhåndtering)
• DGI - Storkøbenhavn
• URK – ungdommens Røde kors (projekt ANBRAGT)
• Socialstyrelsen
• Fællesudbud Sjælland, Holbæk Kommune
• Zentropa (opfølgning film)
• Børnesagens Fælles Råd vedr. pædagogisk metode i arbejdet med børn og unge med seksuel
risikoadfærd (TML)
• Julegaveregn
• Entercard
Samt en række enkeltpersoner (politikere, forskere, embedsmænd ++)
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3. Internationalt samarbejde
I en årrække har vi dels ønsket, dels udskudt pga tidspres at opprioritere vores internationale
samarbejde og netværk.
I det forløbne år har vi fået kontakt til organisationer, der arbejdet indenfor vores område
• Lighthouse facility, London
• Catch22, UK
• Learning and Development Team, Knockbracken Healthcare Park, Belfast
• Kompass, Tyskland (tysk pendant til FADD)
Derudover har vi nu solid kontakt til Norge
Vi forventer i den kommende sæson at udvide dette samarbejde.
Søren Skjødt er desuden af Børnesagens Fællesråd blevet inviteret til at deltage Nordisk Børne
konference i Reykjavik til august 2018.
Vi overvejer om vi skal sende flere ressourcer med til denne konference mhp at styrke det nordiske
samarbejde yderligere.
Som vi skrev sidste års beretning så er ”det afgørende (er) for vores vedkommende dels principielt at
have kontakter til aktører med rod i fælles nordiske, kulturelle og pædagogiske traditioner og
forståelser, dels at kunne ’realitetsteste nye metoder i socialpædagogisk arbejde med udsatte børn og
unge hos ligestillede – ikke mindst når ministerier, forskere og forretningsfolk påstår at have opfundet
sandheden om eller mirakelkuren til at håndtere udsathed blandt børn og unge.”
4. Mediemæssigt
Vi ønsker stadig at have fokus på etik, faglighed og kvalitet (resultater).
Derudover påtager vi os gerne rollen som drengen i Kejserens nye klæder. Vi siger det højt, som –
nogle gange – ingen andre kan se ….
Vi kalder det fortsat at virkelighedskorrigere.
Mediemæssigt har vi to veje at gå ad: At påvirke offentligheden (beslutninger og opinion) og at skabe
og vedligeholde medlemslegitimitet.
Vi har i år opgraderet vores indsats på Facebook, har pt kan 1300 følgere og venner og bruger fortsat
www.fadd.dk som reference ifh til mange opslag på Facebook.
Vi overvejr pt at supplere vores medieplatforme med en Twitter - konto.
Mediemæssigt har vi deltaget i følgende:
27/1 2017 Debatindlæg på DK-nyt - afgørelse truer efterværn (om manglende mellemkommunal
refusion ifm efterværn) - SS www.dknyt.dk/sider/debat.php?id=8787
5/2 2017 ”Smertefuld historie skal bruges til fortsat udvikling af et sundt børnesyn” - SS
http://pov.international/stik-nu-de-drenge-en-undskyldning/
14/2 2017 Påbud til institutioner vidner om voldelig hverdag, SS http://tidende.dk/?News=I&Id=166115
18/4 2017 DK Nyt. Herningmodellen kan ikke bruges til alle udsatte børn og unge - SS
https://www.dknyt.dk/artikel/88965
27/6 2017 om at give udsatte unge succesoplevelser, hvordan vi søger fællesskaber og må insistere på
åbenhed overfor andre mennesker i Tanketid – TML
https://itunes.apple.com/dk/podcast/tanketid/id1191173926
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12/9 2017 Salg af danske opholdssteder
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/sjaelland/danske-opholdsteder-solgt-til-udlandet-boern-ogunge-maa-ikke-blive
21/9 2017 TV2 news om krav om uddannelse efter udsendelsen, Anbragt i helvede, SS
11/10 2017 – Tivoli ændrer navn på forlystelse »I forbindelse med lanceringen af vores scary house
hed det 'Det hjemsøgte børnehjem'. Siden har vi fået en henvendelse fra en borger og en
interesseorganisation (FADD, red.), som gjorde os opmærksomme på, at navnet kunne virke
krænkende for nuværende og tidligere anbragte børn. Og begge opfordrede os til at ændre navn og
tema - og det har vi prompte reageret på,« siger pressechef Torben Plank.
https://www.bt.dk/danmark/folk-er-dybt-forargede-over-tivolis-nye-forlystelse-det-er-det-mestusmagelige
24. oktober 2017 Pressemeddelelse ”VI VED GODT OM VI SKAL LE ELLER GRÆDE”
Om DR dokumentarudsendelsen – Afsløret – Tvinds nye imperium
http://fadd.dk/artikel.php?id=1744

5. Det internt organisatoriske arbejde
En mindre redigering af FADDs mission og værdigrundlag har ført til følgende formulering:
Mission (gælder og fungerer i nutid)
FADD er en interesseorganisation, der i socialpædagogiske og specialpædagogiske sammenhænge
repræsenterer foreningens medlemmer på et fagligt og indflydelsesorienteret niveau.
Det er en central opgave for FADD at medvirke til at sætte og at påvirke den socialpædagogiske og
specialpædagogiske diskurs på udsatte børn- og ungeområdet.
Derudover har FADD fokus på at følge og fremme holdningerne til, viden om og nyskabelsen af
forskning indenfor udsatte børn og ungeområdet samt formidlingen heraf.
Værdier 1 - FADD
I FADD optræder vi
• ordentligt
• fagligt
• praksisrelatereet
• vidensinformeret
• virkelighedskorrigerende
• samskabende
Og altid ud fra hvad ved og hvad vi efter bedste evne vurderer er det bedste for de udsatte børn
& unge
Værdier 2
De udsatte børn og unge har krav på
• Det rigtige match
• Omsorg
• Nænsomhed (i overgangene i børns liv)
• Inddragelse i beslutninger der vedrører de udsatte børn og unge selv – under hensyntagen til
alder og modenhed
• Tilpasset normalitet (mest mulig)
• Udvikling (ret til at få mulighed for at identificere/italesætte et talent/et udtryk og til at blive
dygtigere)
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Børnesyn
”Børnesynet på de institutioner/tilbud/skoler der arbejder med de mest udsatte børn og unge skal
kendes på, at de opdyrker, fremhæver og udvikler de mest humanistiske sider af det til enhver tid
gældende samfundsmæssige syn på børn”
MEDLEMSAKTIVITETER
Vores medlemsaktiviteter her derudover haft karakter af:
§ Formandens månedlige klumme
§ Hjemmeside opdateringer
§ Facebook opdateringer
§ Regionsmøder
§ Deltagelse i afskeds/tiltrædelsesreceptioner/jubilæer
Derudover har vi internt afholdt temadage i eget regi:
16/3 2017
Fyraftensmøde region MIDT/NORD på Holmstrupgård om ny lov om medicinhåndtering
samt om Børnerådets arbejde (TML)
20-21/4 2017 Ungeseminar i Kerteminde
10/5 2017
Fyraftensmøde region Hovedstaden i Styrelsens lokaler på Islands Brygge om ny lov om
medicinhåndtering samt om DGIs idrætstilbud til anbragte børn og unge
15/5 2017
Temadag region SYD på Fårupgård om ny lov om medicinhåndtering samt om
BIKUBENfondens naturprojekt til udsatte børn og unge
25/5 2017
Temadag region Sjælland på Hjortholm om ny lov om medicinhåndtering samt om
LivaRehabs projekt om gråzone-prostitution
Bestyrelsen har i sæsonen afholdt 7 møder – heraf et seminar
6. Andet
§ Deltagelse af Tularafiks årsmøde i DK 19-22 september 2017
§ Haft møder med nye medlemmer og nye forstandere/ledere
§ Julegaveregn indsamlede 800.000 – som anbragte børn og unge i DK og i Grønland fik glæde
af: 400,- pr. barn
§ Julegaveregn tager en tur mere i 2017 J
7. Arrangementer 2017-2018
I det kommende bestyrelsesår vil vi afholde følgende temadage:
• 28/11 - om de tids- og målfokuserede indsatser
• 7-8/3 2018 - seminar om psykiatri
• 19-20/4 ungeseminar
---Øvrige arrangementer i 2018 (afventer dato)
• Temadag om dagbehandlingsindsatserne
• Temadag om specialundervisning
• Temadag om arbejdet med uledsagede børn og unge med flygtningebaggrund
• Samt regionsmøder
Faste opgaver 2016/2017
• Bestyrelsesmedlem i Børnesagens Fællesråd, Frants Christensen, Kejserdal (afløste Peter
Rødbro Johannessen på BFs GF
• 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– URK m.fl, Henrik Kaustrup AFSLUTTET
• Deltagelse i 2 følgegrupper i Styrket indsats overfor anbragte børn – PD Academy – finansieret
af Egmontfonden, Henrik Kaustrup AFSLUTTET
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•
•
•

Medlem af det kriminalpræventive råd, Peter Rødbro Johannessen
Medlem af følgegruppe LIVArehab (om gråzoneprostitution) Peter Rødbro Johannessen
Julegaveregn-indsamling

Fakta boks
Antal medlemsinstitutioner i FADD 116 (ifm kontingent 2016/2017)
Antal debatindlæg 5
Antal høringssvar: 2
Antal medieoptrædener 3: om JGR samt uddannelseskrav (SS)
udsatte unge, succesoplevelser og fælleskaber (TML)
Pressemeddelelser: Om Tvind imperiet
Antal klummer: 12
Antal bestyrelsesmøder: 7 møder heraf 1 seminar
Nye medlemmer 11: Granbohus, Fredensborg, Møllebakken,
Ringe, Dannevirkeskolen, Haderslev, opholdsstedet Den gamle
Brugs, Frederikssund, Åben Anonym rådgivning, Svendborg,
Center for børn, unge og familier, Svendborg (Skovsbovej og SKP)
Familiecentret (Møllergade og Ørbækvej) QAAMASOQ, Nuuk,
Ungdomspensionen Thisted
Fusionerede: Børnecenter Esbjerg og Ungecenter Esbjerg til
Familiecenter Esbjerg.
Toften og Hedebocentret til Center for børn, unge og familier
CBUF, Herning
Rymarksvænge og UP Brydes Alle
Udmeldte: Fonden Værket, Alssund børne- og ungecenter (begge
ny målgruppe) Nørresø Børne- ungdomspension (lukket)

BESTYRELSEN 2016-2017
Formand Søren Skjødt, Godhavn, Tisvilde
Næstformand, Hanne Dalsgård, Skovgården, Sneslev
Kasserer Peter Rødbro Johannessen, Dyssegården, Kokkedal
Medlemmer:
Annette Olsen, Josephine Schneiders Hus, Frederiksberg
TinaMaria Larsen, Den sikrede institution Kompasset, Brønderslev
Ole Christian Graversen, Fårupgård, Jelling (udtrådt 17/10 2017)
Torben Norup, Struer skolehjem
SUPPLEANTER
Marianne Beck-Hansen, Børne- og Ungecentret Østervang,
Holstebro (indtrådt 17/10 2017)
Frants Christensen, Dagbehandlingsinstitutionen Kejserdal,
Fredensborg
Sekretariat
Konsulent Henrik Kaustrup
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