INVITATION TIL
KONFERENCE
ANBRAGTE BØRN OG UNGE I FAMILIEPLEJE

Danmark er værtsland for NOFCA i år, og i den anledning vil Fabu gerne
invitere til konference omhandlende anbragte børn og unge i familiepleje:
Mandag den 27. april 2020
Klokken 8.30-15.30 på Rødovregaard

SAMARBEJDET OM
ANBRAGTE BØRNS TRIVSEL

Fabu er dansk
repræsentant
i NOFCA (Nordic
Foster Care
Association),
som er et forum
for forskning
og erfaringsud
veksling mellem
familieplejeorga
nisationer i Norge,
Sverige, Finland,
Island, Færøerne
og Danmark.

Konferencens fokus er at styrke faglighed og viden på familie
plejeområdet. Særligt omkring det vigtige samarbejde mellem
forældre og plejeforældre, som er afgørende for barnets trivsel.
Vi arbejder i Fabu på at bevare
og udvikle kontakten mellem de
anbragte børn og deres familier.
Erfaringen viser os, at det anbrag
te barn eller den unge oftest har
behov for at se sin far og mor og at
føle sig betrygget ved, at nogen har
kontakt med dem. I den tid, barnet
har boet hjemme, er der allerede
skabt en tilknytning, som det er
urimeligt at bryde, og selv i hårdt
belastede familier er der også gode
minder mellem børn og forældre.
Danmarks statsminister, Mette
Frederiksen, valgte i sin nytårstale

at stille skarpt på udsatte og an
bragte børns vilkår. Hun talte blandt
andet for, at man nogle gange skal
anbringe tidligere og gøre det nem
mere at tvangsadoptere anbragte
børn. Det har efterfølgende skabt
meget debat. I Fabu er vi glade for
det øgede fokus på området, og vi
vil gerne se på erfaringerne med
allerede anbragte børn og unge. I
de mest velfungerende anbringel
ser er kontakten til forældrene ofte
bevaret – ud fra barnets behov og
forældrenes livssituation. Samtidig
har børn og plejeforældre knyttet
livslange bånd.

TILMELDING
På fabu.dk/kurser/
nofca-konference
eller til kursus
sekretær Randi
Seeberg Løbger
på rsl@fabu.dk

PROGRAM
Mandag den 27. april 2020
Klokken 8.30-15.30 på Rødovregaard

8:30	Ankomst kaffe, te og croissant
9:00	Velkomst og intro ved Marianne Folden, direktør i Fabu
9:15	Tendenser og tiltag på familieplejeområdet Socialstyrelsen
V/ Kirsten Brøndum, souschef i Center for Børn, Unge og Familier
10:15	Pause
10:30	Samvær for anbragte børn. Kortlægning af samværsområdet
i Fabu, hvad ser vi?
V/ Marie-Louise Nør og Hanne Dufri Riis, samværskoordinatorer i Fabu
11:00	Aktuelle tendenser og perspektiver på mentaliserings kompetence
i plejefamilier
Socialtilsynet v/ Tore Kargo, afdelingsleder
12:00

Frokost

12:45	Hvorfor vi bør bevare det anbragte barns familierelationer
– dansk tilgang og lovgivning
V/ Marianne Jensen, konsulent i Fabu
13:30

Kaffepause

13:45	En personlig historie: Hvad kan vi lære af de erfaringer
vores voksne plejebørn har fået?
Samtale mellem Ditte Specht fra foreningen De Anbragtes Vilkår
og Marianne Folden
14:30

Pause

14:45	At være plejemor indebærer en livslang forpligtende relation
til plejebørn
V/ Marianne Jensen, tidligere plejemor
15:15

Afrunding v/ Marianne Folden

TILMELDING
Konferencen er gratis, dog med
tilmelding. Grundet begrænset
antal pladser kan der i udgangs
punktet højst tilmeldes fire fra
hver kommune, plejefamilie eller
organisation. Yderligere deltagere
kan skrives på venteliste.

Konferencen foregår:
Rødovregaard, Kirkesvinget 1
i Rødovre.
Tilmelding på fabu.dk/kurser/
nofca-konference eller til kursus
sekretær Randi Seeberg Løbger
på rsl@fabu.dk

