
Fredags Summary 
- opsamling og kommentarer fra presserummet... 
                                                                                                                                          
Hvordan ser anbringelsesbilledet egentlig ud i Danmark? Anbringes der færre børn? Er man holdt 
op med at anbringe børn over 13 år, som man i mange kommuner luftede hensigtserklæringer om, 
inden kommunalreformens ikrafttræden? Hvad sker der? 
 
Hvis man har forhørt sig rundt omkring på de danske døgninstitutioner og i de danske kommuner, 
så har der været bemærkelsesværdige forskelle på de tendenser, man har ment at se på den enkelte 
døgninstitution og i den enkelte kommune. Nogle har talt om markante fald i anbringelsestallet – 
andre om store og mærkbare stigninger. Alt imens branchen har afventet fakta. 
 
I sidste uge blev Anbringelsesstatistik 2007 fra Ankestyrelsen så offentliggjort. Materialet viser, at 
antallet af anbragte børn og unge er uændret fra 2006 til 2007. Men antallet af nye anbringelser er 
faldet med 9 procent - det indikerer at børnene nu er anbragt i længere tid. Det fremgår videre af det 
statistiske materiale, at lige omkring 15.000 børn og unge var anbragt udenfor hjemmet i 2007. 
 
Tallene fra Ankestyrelsen viser desuden, at når børn fjernes fra hjemmet, sker det i stigende grad, 
når de er blevet teenagere. Ud af alle nyanbringelser i 2007 er: 10 procent små børn op til 3 år, 
20 procent børn fra 4 år til 11 år og 70 procent unge fra 12 år til og med 17 år. I en kommentar 
til tallene siger Benny Andersen, næstformand SL: ”Når kommunerne fjerner færre og færre børn, 
og andelen af teenagere bliver større og større, bliver der jo et farligt gab i mængden af 
tvangsfjernede børn. Det viser jo med stor tydelighed, at kommunerne ikke tager opgaven med den 
tidlige indsats alvorligt. Og det kan ærligt talt godt gøre mig temmelig vred.” 
 
FADD har afventet Ankestyrelsens tal, og vil forholde sig til ”det nye anbringelsesbillede” på 
bestyrelsesplan – samtidig vil punktet indgå som et dialogpunkt på det kommende årsmøde, ultimo 
oktober på Hotel Nyborg Strand. De sammenfattende sider på Ankestyrelsens hjemmeside kan ses 
på dette link: http://ankestyrelsen.dk/artikler/default.asp?page=902  
 
I sidste uge udkom rapporten Anbragte børns sundhed og skolegang – udviklingen efter 
anbringelsesreformen fra SFI. Rapporten, der er en undersøgelse af 11-årige anbragte børns 
sundhed og skolegang, viser, at 63 procent af de anbragte børn har alvorlige eller betydelige 
vanskeligheder på det følelsesmæssige område, på koncentrationsområdet, på det adfærdsmæssige 
område eller i samspil med andre. 
 
Rapporten viser også, at anbragte børn klarer sig dårligere i skolen. Lige omkring 50 procent af de 
anbragte børn modtager specialundervisning. Det gør kun 9 procent af ikke-anbragte børn. 
Undersøgelsen peger i retning af, at den almene helbredstilstand hos anbragte børn er lige så god 
som hos andre børn. Til gengæld har en uforholdsmæssig stor del af de anbragte børn en langvarig 
sygdom eller et handicap. 
 
Rapporten er den første af tre delundersøgelser, der følger anbringelsesreformen, som trådte i kraft i 
2006.  
 



I kronikken i tirsdagens udgave af Politiken fortæller Özlem Sara Cekic, der er socialordfører for SF 
og tidligere sygeplejerske,  om konkrete oplevelser med børn der svigtes af systemet. I meget 
personlige vendinger genkalder hun oplevelsen af at sende en lille misbrugt pige tilbage til den 
familie, som problemerne opstår fra – ligesom hun fortæller om andre sager, der har efterladt hende 
med dårlig samvittighed på systemets vegne, og en ubehagelig fornemmelse i maven. Özlem Sara 
Cekic har tidligere fortalt om konkrete og meget følelsesmæssige oplevelser. Dengang blev hun 
personligt undersøgt af Ankestyrelsen på velfærdsministerens anmodning. Nu vover hun, efter eget 
udsagn, pelsen igen. 
 
I gårsdagens udgave af Politiken fortæller de konservatives nye leder, Lene Espersen, at partiet 
fremover vil være mere opmærksomme på nogle af samfundets svageste. I den forbindelse nævner 
økonomi- og erhvervsministeren udsatte børn og psykisk syge. Hun påpeger, at både de psykisk 
syge og de udsatte børn, har brug for repræsentanter i Folketinget, der kan tale deres sag. Lene 
Espersen tilføjer, at de konservative altså vil tage ansvar for samfundets svageste – og nævner i den 
forbindelse, at det måske er et område, hvor partiet ikke har gjort sig så bemærket tidligere. 
 
FADD har i foråret været i meget positiv dialog med Vivi Kier fra de konservative – og hilser med 
tilfredshed den nye partileders udmelding om øget fokus på de udsatte børn.  
 
 
 
 
God weekend! 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Bo Mollerup 
Kommunikationsmedarbejder/Presseansvarlig  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 


