
 

 

 
INTERNT NYHEDSBREV 9.oktober 2010 
 
Kære forstandere og medarbejdere på medlemsinstitutionerne 
 
Hermed fremsendes internt nyhedsbrev … 
 
Med venlig hilsen 
 
Henrik Kaustrup 
FADD 
 
 

 
Tine Theker Stryhn  

 
FADDs formand Tine Theker Stryhn, skriver bland andet i sin oktober klumme:  
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 … Nogle af de mest 
skadede børn venter i øjeblikket på, hvad ’samfundet’ har tænkt sig at gøre ved 
deres situation, som en reaktion på den negative og farlige udvikling, de står 
midt i …  
Vi vil rigtig gerne være en del af løsningen. Men vi har brug for, at kommunerne 
melder ud, hvilke opgaver de har brug for at få løst. Og hvad målet for indsatsen 
skal være… For barnet, familien og evt. for lokalområdet. 
Læs mere på www.fadd.dk 
 

  
Henrik Ernst  

 

&
FADD  

 
FADD har indgået en aftale med Henrik Ernst (tidl. forstander på Døgncentret for 
børn og familier i Århus Kommune) om at indsamle normerings, plads og 
belægningsoplysninger hos FADDs medlemmer (der refererer til § 67 i Lov om 
social service). 
HE har I forvejen taget initiativ til at indsamle disse oplysninger, (kan ses på:  
http://www.henrikernst.dk/belegningsundersogelse) 
Ved at indgå et formelt samarbejde med FADD, håber vi at kunne indsamle 
oplysninger fra så mange institutioner, at vi kan udtale os definitivt og validt om 
pladsudviklingen på området. 
Normalt udleverer vi ikke oplysninger fra vores medlemsdatabase. 
Men vi har taget det – for os ‐ drastiske skridt, at vi har udleveret alle 
medlemmers e‐mailadresser til HE. Det har vi gjort fordi det er i alles interesse, 
at vi i FADD kan kommenter de helt aktuelle pladsudviklingstal, mens vi har 
mulighed for at påvirke de beslutninger, der leder til ændringerne. 
Det er derfor af helt afgørende betydning for validiteten af indsamlingen at alle 
medlemsinstitutioner højprioriterer deltagelse i denne indsamling. 
Tallene vil alene blive opgjort i forhold til generelle parametre (ex 
institutionstype)  
Det vil ikke være muligt at identificere enkelt‐institutioners plads‐ eller 
belægningstal, der således naturligvis ikke offentliggøres for de enkelte 
institutioners vedkommende.  



 

 

 
 
Hvad kommer der til at ske? 
I begyndelsen af uge 41 fremsender HE et link til et grundoplysningsskema, som 
vi beder jer besvare i løbet af en uge fra modtagelsen. 
I vil desuden få en mail tilsendt, hvor vi beder jer om at indberette belægningstal 
fordelt på alle årets (2010) måneder, således at vi får mulighed for at kunne 
kommentere udviklingen i pladstallene fra årets begyndelse. 
Herefter vil I hver måned – omkring den 15. ‐ skulle besvare en modtaget mail 
fra HE om den aktuelle pladssituation. Det vil forventeligt tage ca. 30 sekunder at 
udfylde skemaet!!! 
HE vil deltage på FADDs årsmøde og vil undervejs kunne kontaktes for afklaring 
af spørgsmål. 
I vil naturligvis få mulighed for at stille spørgsmål til processen ved at kontakte 
HE på mail@henrikernst.dk eller Henrik Kaustrup på info@fadd.dk  
 
Vi arbejder hårdt på at kunne præsentere de første resultater på den kommende 
generalforsamling. 
 

 

 
Peter Rødbro 
Johannessen  

 

 
Kære medlemmer  
 
På sidste general forsamling i FADD var der flere der ønskede, at FADD gav 
mulighed for at medlemmer kunne bruge hinanden til at vidensdele indenfor de 
enkelte fagområder, som f.eks. organisation, ledelse, kommunikation og 
pædagogik . 
FADD har derfor besluttet at tilbyde medlemmerne mulighed for at blive 
registreret i en vidensdelings‐database på foreningens hjemmeside.  
I den forbindelse har vi derfor brug for at du/I melder tilbage til konsulent Henrik 
Kaustrup med oplysninger og med tilsagn fra din/Jeres institution om deltagelse i 
en sådan database. 
Tilbagemeldingen skal indeholde følgende: 
1. Navn på institution med kontaktoplysninger 
2. Vidensområde(r) 
3. Kontaktperson 
4. Kontaktpersons stillingsbetegnelse, E‐mailadresse og evt. telefonnummer 
 
Send oplysningerne til info@fadd.dk – gerne snarest … 
 
Databasen vil være tilgængelig for alle besøgende på FADDs hjemmeside, og der 
kan derved fra tid til anden opleves, at vidensdelings‐databasen vil blive brugt af 
kommuner, forældre/pårørende m.fl.  Dette tænker vi er en vigtig del i FADDS 
strategi vedr. synlighed for FADD og dens medlemmer, og vi håber derved, at 
dette tiltag kan være til gavn og glæde for samarbejdspartnere m.fl. 
I oversigten på www.fadd.dk vil vi alene nævne vidensområdet ( i en overskrift), 
institutionsnavn, kontaktperson samt kontaktadresser 
 
Med venlig hilsen 
Peter Rødbro Johannessen, bestyrelsesmedlem i FADD 



 

 

  
Vedr. vidensdelings‐databasen (eller ressourcebanken) 
Som eksempler kan nævnes: 
 

 Økonomisk driftsmæssig rådgivning 
 Udarbejdelse af Alkohol og rygepolitikker for de unge 
 Overenskomster med lærere 
 Overenskomster med pædagoger 
 Konflikthåndtering 
 Selvforsvar 
 Modstand i p‐gruppen 
 Sparring ifm ”vanskelig opstart”, modstand o.l  
 Idræt, anbragte børn og deltagelse i foreningslivet 
 Miljøterapi 
 Gruppeopdragelse 
 Magtanvendelse efter de nye regler 
 Osv. 

 
 

 
 

 
Husk Generalforsamling den 3./11 og årsmøde 3.‐5./11 
 
Læs mere på www.fadd.dk 
 

 
 
 
Henvendelse vedr. dette nyhedsbrev 
 
Henrik Kaustrup – info@fadd.dk  
 
 


