
 

 

 Nyhedsbrev fra FADD - Foreningen af danske døgninstitutioner for børn og unge 
Nr. 5 - 2007/2008 – udsendt 9/5 2008  
 
1. Lille Jørn og alle de andre 1 
I pressemeddelelsen i kølvandet på TV udsendelsen ’Er du mors lille dreng? – 10 år 
senere` skriver FADD blandt andet: 
 ”Danske Døgninstitutioner ønsker tættere dialog med velfærdsministeriet om 
hvordan den enkelte kommunes ansvarlighed og handlekraft på dette område kan 
sikres yderligere. Meget gerne i samspil med vores medlemmer. Det skylder vi 
børnene. Også dem der ikke har været i tv...”  
I forlængelse heraf er der ind til videre aftalt møder med Mette Frederiksen (S) og 
Vivi Kier (K) 
Se pressemeddelelsen på www.fadd.dk  
 
2. Lille Jørn og alle de andre 2 
Fra FADDs brev til velfærdsminister Karen Jespersen: 
"Vi skrev til dig i efteråret 2007 med henblik på et møde, men der blev kort efter 
vores henvendelse udskrevet valg, og planlægningen af mødeaktiviteter blev stillet i 
bero. Nu har vi noget helt konkret og aktuelt at mødes om. Det håber vi meget, du 
vil!" 
Se hele brevet på www.fadd.dk  
Vi bringer svaret så snart det foreligger ... 
 
3. Seden Enggaard fylder 100 
Ungdomshjemmet Seden Enggård fejrer institutionens 100 års jubilæum den 16. maj 
2008. Reception for samarbejdspartnere fra 11 til 13 
 
 4. Hjortholm Koste skole fyldte 175 den 4. maj 
FADD ønsker tillykke til Danmarks næstældste døgninstitution …  

Oustruplund er 178 år … 

 
Fra vore egne rækker 

5. Årsmødet 2008 
Afholdes 29.-31. oktober på Nyborg Strand Titel: "Hvor kommer forandringskraften 
fra?" Program udsendes i august 

 

6. Bestyrelsesmedlem Lone Elin Vestergård udtræder af bestyrelsen  
Lone Elin Vestergaard, behandlingshjemmet Egevang er pga. ekstraordinær travlhed 
på institutionen udtrådt af bestyrelsen. 

Suppleant Søren Skjødt, Godhavn indtræder derfor som ordinært bestyrelsesmedlem. 

Vi takker Lone for en stor indsats i bestyrelsesarbejdet 

 
7. Nye institutionsmedlemmer i FADD 

o Tølløse børne og ungdomspension & forstander Thor Larsen 

o Børnehjemmet Sarliaq & forstander Carsten Colding-Jørgensen 

o Akut & Observations institution Alpha & forstander Anna Strauss  

Dertil kommer 15 (!) nye forstandere siden årsmødet 2007. Se oversigt på 
www.fadd.dk (medlemssiden) 

Vi ser frem til at byde de nye forstandere velkomne i foreningen til årsmødet. 

 

9. maj 2008 /Henrik Kaustrup 

HUSK SOMMERMØDET DEN 12. JUNI PÅ TORNØES HOTEL – TILMELDING 
SENEST DEN 19. MAJ PÅ info@fadd.dk – Se mere på www.fadd.dk  


