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TORSDAG 15

SØNDAG 18

LØRDAG 17
13.30-14.30 11.00-12.00 10.30-11.00 

15.00-15.45 12.00-13.00 12.00-12.45

17.00-17.45 14.00-15.00
13.30-14.15

15.00-15.45
14.15-15.00

Afskaf forventningsfattigdommen 
og gør anbragte børn robuste.

Bedre overgange for anbragte børn 
og unge. Overholdes loven?

Forsvar for anstændigheden, 
ordentligheden og etikken.

Debat: Samskabelse som løftestang 
for udsatte børns læring

Hvordan forbedrer vi vilkårene for 
udsatte børn og unge? 

Anbragte børn og unge 
- udnyt potentialet!

Anbragte børn i Danmark har en 
stemme - kom og hør dem! Social kompetence og bevidsthed- 

og demokratideltagelse

Tæt i familien 
- et skræddersyet tilbud

Børn spørger politikere - Lær for 
Livets Learning Kids i debat

Hvad synes de anbragte børn vi skal 
diskutere på Folkemødet? 

Uformelt kaffemøde: vidensdeling 
om anbringelsesområdet.

Mød de anbragte/udsatte børn med 
positive forventninger og krav. Debat 
med bl.a. Per Schultz Jørgensen. 
Vært: Børnehjælpsdagen. 

SFI/Børnehjælpsdagen gør status på 
den lovmæssige inddragelse af anbragte 
børn ved skift mellem bosteder. 
Vært: Børnehjælpsdagen. 

En samtale om krydspresset mellem etik 
og ’billigt’ for 2 - med professor Ole Fogh 
Kirkeby. 
Vært: FADD.

Samskabelse om udsatte børn og unges 
læring og livsduelighed. 
Vært: Lær for Livet.

Aktører på udsatte børn og unge-
området drøfter muligheder for bedre 
vilkår for børnene/de unge. 
Vært: FADD og PLF. 

Hvordan får vi flere anbragte unge med 
på uddannelsesvognen? 
Vært: Lær for Livet.

FREDAG 16

Marcel Gbekle udgiver en ny musikvideo 
- til alle anbragte børn i DK. 
Vært: Projekt Netværk. 

Udsatte børn og unges forudsætninger 
for deltagelse i demokratiet - oplæg og 
demonstration. 
Vært: FADD.

Oplæg om en særligt tilrettelagt indsats 
for udsatte børn, unge og deres familier i 
Esbjerg Kommune. 
Vært:  FADD. 

Unge fra Lær for Livet og politikere 
mødes til debat om uddannelse. 
Vært: Lær for Livet.  

Nøglepersoner drøfter børnenes 
perspektiver til at styrke de anbragtes 
mulighed for læring. 
Vært:  FADD. 

Mød arrangørerne til en kop kaffe og 
snak om anbragte og udsatte børn og 
unge i DK. 
Vært: Alle 5 organisationer. 
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