ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

ÅRSBERETNING OG VISIONER
2011-2012

Børnerådets
vision & mission
Børnerådets vision er, at alle børn bliver set og hørt.
Børnerådets mission er at være alle børn og unges
rettighedsorganisation.
• Derfor overvåger Børnerådet forholdene for
børn og taler deres sag.
• Derfor bygger Børnerådet bro, er visionært,
innovativt og konstruktivt.
• Derfor handler Børnerådet for og sammen
med danske børn og unge.
• Derfor arbejder Børnerådet vidensbaseret.
• Derfor er Børnerådet uafhængigt af politiske,
religiøse og økonomiske interesser.
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Forord

Vi skal blive bedre til
at lytte til børnene og
de unge, og vi skal
blive bedre til at
handle på det,
de fortæller os

I 2011 SKETE DER ET NYBRUD på børneområdet
i Danmark. Regeringen lagde op til, at børn og
unges rettigheder skulle styrkes, og i 2012 kom
så to lovforslag, der begge varsler nye tider. Det
ene forslag styrker børns klageadgang: Der skal
oprettes et børnekontor under Folketingets
Ombudsmand, som alene skal tage sig af
henvendelser om og fra børn. Det andet forslag
styrker børns stemme i den offentlige debat:
Børnerådets fortalervirksomhed skal udvides, så
rådet nu får besøgsret.
I Børnerådet venter vi os meget af de nye
tiltag, som i skrivende stund er til forhandling i
Folketinget. Vi er sikre på, at de kommer til at gøre
en væsentlig forskel i forhold til at sikre danske
børn og unges rettigheder.
Det er der til gengæld også brug for. Børnerådets
arbejde i 2011 har på mange måder været præget
af de alvorlige sager om vanrøgt og seksuelt
misbrug af børn, der dukkede frem i årets løb.
Samtidig har der været et stigende fokus på
anbragte børns forhold. Børnerådet igangsatte
på den baggrund sammen med Socialministeriet
i 2011 en stor undersøgelse blandt 113
anbragte børn, for at få deres syn på hvordan
anbringelsessystemet fungerer. Undersøgelsen
viser klart og tydeligt, at der er behov for
forbedringer i den måde, vi håndterer dem og
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deres sager på. Børnenes fortællinger vidner om
forvirrende tilsynsbesøg, uklare rollefordelinger
blandt det kommunale personale og mangelfuld
inddragelse, når der skal tages beslutninger om
deres anbringelse.
Børnenes oplevelser og erfaringer understøtter
i vid udstrækning konklusionerne i den lange
række af undersøgelser fra Ankestyrelsen, der
gennem de seneste år har afdækket væsentlige
fejl og mangler i den kommunale behandling af
disse – de allermest udsatte – børns sager. Med de
nye politiske tiltag – ikke mindst de nyligt varslede
reformer på bl.a. tilsynsområdet – er der udsigt til,
at udsatte børn og unge i langt højere grad vil få
den beskyttelse og omsorg, de har ret til.
Børnerådets undersøgelse om anbragte børns
oplevelser peger også i en positiv retning: Langt
størstedelen af de børn, vi har talt med, fortæller
om gode anbringelser. De føler sig holdt af, de
får nye venner, de bliver sundere, de oplever nye
muligheder i kontakten til voksne, og de mærker,
at der er nogen, der engagerer sig i dem, der vil
dem og har ambitioner på deres vegne.
Den slags oplevelser skal vi have flere af.
Derfor skal vi blive ved med at udvikle os på
børneområdet. Vi skal blive bedre til at lytte til alle
børn og unge, og vi skal blive bedre til at handle
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på det, de fortæller os. De to nye lovforslag er et
vigtigt skridt i den rigtige retning.
I Børnerådet glæder vi os til – i samarbejde med
de mange gode kræfter på børneområdet – at gøre
Danmark til et endnu bedre land for alle børn og
unge.

Lisbeth zornig andersen
Formand for børnerådet
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Et børneombud for
børn og unge

nu bliver
BørnS
stemme
tydeligere

Den viden, der kommer direkte fra børn
og unge, har stor betydning i arbejdet
for at sikre børns rettigheder i Danmark.
Derfor glæder Annette Juul Lund, der er
sekretariatschef i Børnerådet, sig meget
over den nye besøgsret, som fremover
ser ud til at blive en del af Børnerådets
arbejde.
I BØRNERÅDETS SEKRETARIAT har en stor del
af arbejdet i 2011 handlet om undersøgelsen
blandt anbragte børn og unge. Og arbejdet har
været vigtigt i forhold til de projekter, som Annette
Juul Lund ser for sig fremover i Børnerådet: ”Den
måde, som vi i sekretariatet har arbejdet med
undersøgelsen på, er en virkelig god arbejdsmodel
for os i Børnerådet,” siger Annette Juul Lund
og fortsætter: ”Det gælder især i forhold til den
besøgsret, der fra politisk side er ønske om skal
være en ny og udvidet del af Børnerådets arbejde
fremover. Her vil vi i høj grad kunne bruge vores
erfaringer fra undersøgelsen blandt anbragte børn
og unge.”
Besøgsret styrker
fortalervirksomheden

Børnerådets sekretariat har i mange år arbejdet
med børneinddragelse, og for Annette Juul
Lund betyder den nye besøgsret, der hører

>>
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med til regeringens lovforslag om at styrke
børn og unges rettigheder, at også Børnerådets
fortalervirksomhed vil blive væsentligt mere
kvalificeret: ”Inden for de senere år har vi fået
en stor ekspertise i forhold til at inddrage børn
og unge i vores arbejde. Vi har ekspertgrupper,
vi har vores to børnepaneler, og senest har vi
så undersøgelsen blandt de anbragte børn og
unge. Og jo bedre vi bliver til at inddrage børn
og unge og bruge resultaterne fremadrettet, jo
mere troværdige er vi også som fortaler for børn
og unge i Danmark. På den måde hænger de to
ting uløseligt sammen – altså besøgsretten og
fortalervirksomheden,” fremhæver Annette Juul
Lund.

virke som dobbeltkonfekt, at både Børnerådet
og Folketingets Ombudsmand fremover skal ud
og besøge de steder, der arbejder med børn og
unge, giver det for Annette Juul Lund god mening:
”Når Folketingets Ombudsmand tager på besøg,
går de jo ind og ser på, om gældende lovgivning
og regler på området overholdes. De ser på, om
institutionerne lever op til de krav, der juridisk
stilles, om de fx indberetter magtanvendelser,
om der er styr på tilsynsrapporter osv. Det,
vi kan, er måske lidt blødere på den måde, at
vi vil interessere os for børnenes oplevelser
og meninger,” fortæller Annette Juul Lund og
forsikrer, at Folketingest Ombudsmand og
Børnerådet kommer til at supplere hinanden i
arbejdet for at styrke børns retsstilling.

Børnenes oplevelser og meninger
er vigtige

Handling kræver samarbejde

Annette Juul Lund forudser, at sekretariatet det
kommende år vil udvikle nye metoder og styrke
sine kompetencer i forbindelse med den nye
besøgsret: ”Når vi skal ud og besøge institutioner,
skal vi jo ikke bare fare fra den ene institution
til den anden og banke på døren og sige: ’Her
kommer vi, hvordan står det til?’ Hvis det skal føre
til noget ordentligt, så er det vigtigt, at vi har nogle
medarbejder, der kan tale med børnene og lave
nogle aktiviteter med dem, så vi med deres hjælp
kan komme med nogle fremadrettede anbefalinger
i forhold til, hvad der kan gøres bedre,” siger
Annette Juul Lund. Og selvom det måske kan

For Annette Juul Lund er det vigtigt, at den viden,
som Børnerådet får ud af den nye besøgsret, skal
føre til handling. Og her ser Annette Juul Lund
mange muligheder: ”Når vi har besøgt fx skoler
eller institutioner og fået viden eller anbefalinger
fra børnene, så har vi jo en forpligtelse til at
bruge den viden aktivt og fremadrettet. Det
kan fx være ved at invitere til samarbejde med
aktørerne omkring børn og unge, så vi sammen
kan komme med forslag til forbedringer og udvikle
løsningsmodeller, der i sidste ende gerne skal gøre
en forskel for børnene og de unge,” siger Annette
Juul Lund. Hun ser det også som en vigtig opgave
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ANNETTE JUUL LUND
SEKRETARIATSCHEF I BØRNERÅDET

at få fagfolkene rundt omkring på de steder, som
Børnerådet skal besøge, til ikke at opleve det som
en byrde, men snarere som et godt tilbud, når
Børnerådet kommer på besøg: ”Hvis vi inddrager
de voksne omkring børnene i hele processen
og også inviterer dem med i evaluerings- og
løsningsdelen, så tror jeg, vi kan få et rigtig godt
samarbejde,” slutter Annette Juul Lund.

Det, vi kan, er måske
lidt blødere på den
måde, at vi vil
interessere os for
børnenes oplevelser
og meninger
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Folketingets Ombudsmand
– nu også for børn
Det bliver lidt af en udfordring for de
juridiske eksperter, når Folketingets
Ombudsmand inden længe skal udvide
med et børnekontor. For selvom man i
mange år har behandlet masser af sager
om børn, har der ikke været frygteligt
mange samtaler med børn.

FOLKETINGETS OMBUDSMAND, Jørgen Steen
Sørensen, skal snart i gang med at ansætte
børnefaglige eksperter til kontoret på Gammeltorv.
De skal nemlig hjælpe juristerne med at
behandle de sager, der kommer til at lande på
ombudsmandens bord, når han slår dørene op til
det nye børnekontor. Og som lovforslaget ser ud
lige nu, så spår Jørgen Steen Sørensen, at arbejdet
kommer til at falde i fire dele: ”Der bliver et endnu
stærkere fokus på vores behandling af konkrete
forvaltningssager om børn, og vi skal i den
forbindelse styrke vores kompetencer i situationer,
hvor børnene selv har behov for at henvende
sig til os. Så bliver der en opprioritering af vores
egendriftundersøgelser – de undersøgelser, vi
foretager på eget initiativ, når vi har en idé om,
at noget måske ikke er, som det skal være. Der
bliver også en opprioritering af inspektioner på
børneinstitutioner, både offentlige og private. Og
så bliver der endelig en overvågning af, om dansk
lovgivning er forenelig med FN’s Børnekonvention

og andre internationale regelsæt på området,”
fortæller Jørgen Steen Sørensen.
Selvom mange af de sager, som Folketingets
Ombudsmand i dag behandler, i forvejen er
sager om børn og unge, så mener Jørgen Steen
Sørensen, at det nye børnekontor alligevel vil
betyde, at der kommer mere fokus på børnesager
og på børn i det hele taget: ”Langt de fleste sager
om børn, som vi får i dag, kommer til os fra
forældre, plejeforældre eller andre voksne. Det
er meget få sager, vi behandler, der kommer fra
børn selv. Så for os ligger der en opgave i at blive
mere kompetente i forhold til de børn, som selv
måtte have behov for at komme til os. Dér skal vi
signalere stor åbenhed og imødekommenhed,”
siger Jørgen Steen Sørensen.
Ikke en børneombudsmand,
men et børnekontor

Det har i mange år været en mærkesag for flere
institutioner og organisationer, at Danmark skulle
have en børneombudsmand. Derfor forventer
Jørgen Steen Sørensen også, at der måske kan være
forskellige forestillinger om, hvad børnekontoret
præcist skal kunne. Jørgen Steen Sørensen
præciserer: ”Når opgaven er lagt hos Folketingets
Ombudsmand, som er en juridisk kontrolinstans,
så er det – medmindre Folketinget bestemmer
noget andet – vigtigt at holde fast i, at det er
overholdelsen af regelsæt, vi fører kontrol med.
Der kan være nogen, som har en anden forestilling,
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JØRGEN STEEN SØRENSEN
FOLKETINGETS OMBUDSMAND

fx forældre til børn i privatskole, som er utilfredse
med skolens pædagogiske indsats, der siger: ’Nu
kommer der endelig en børneombudsmand,
som kan tage hånd om det her.’ Men at gå ind i fx
pædagogisk praksis inden for lovens rammer er
ikke noget, som vi vil kunne, hvis loven bliver, som
vi forudser. Men vi kan gribe ind, hvis regler eller
god forvaltningsskik bliver tilsidesat.”
Nye kompetencer øger kvaliteten

En af de opgaver, som Folketingets Ombudsmand i
dag bruger meget tid på, er at tage ud og inspicere
institutioner rundt omkring i Danmark. Fx har
ombudsmanden gennem årene besøgt et meget
stort antal institutioner under kriminalforsorgen
og psykiatrien. Det glæder Jørgen Steen Sørensen
sig til også at kunne gøre endnu mere på
børneinstitutioner: ”Med de ekstra resurser vi
får, vil vi fremover få en meget vigtig opgave i at
foretage flere inspektioner af børneinstitutioner
– det kan være skoler, børnehaver, lukkede
institutioner for børn, hospitalsafdelinger osv. Eller
fx socialpædagogiske opholdssteder som dem, vi
hører om i medierne for tiden,” fortæller Jørgen
Steen Sørensen.
Ud over at Folketingets Ombudsmand altså
får bredere rammer at arbejde under, mener
Jørgen Steen Sørensen også, at nye kræfter fra
andre faglige områder end lige det juridiske
vil betyde, at deres arbejde med børn bliver
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forbedret: ”Det børnefaglige personale, vi skal
have ansat, skal også deltage, når vi skal ud og
inspicere institutioner o.l. Dér er det godt at have
fagkyndigt personale, som kan se lidt bag det hele.
Det handler stadig om regeloverholdelse, når vi
inspicerer, men for helt at kunne gennemskue,
hvad det er, vi står over for, er det nyttigt at have
nogen, der kan se på andre dele af den faglighed,
som børneinstitutioner beskæftiger sig med, end
det juridiske,” siger Jørgen Steen Sørensen.
Vi gør det, vi hver især er gode til

Og netop forskellig faglighed er noget, der er i
spil i forbindelse med det nye børnekontor. Ud
over det nye børnekontor skal bl.a. Børnerådet,
Børns Vilkår, Institut for Menneskerettigheder
og Ankestyrelsen nemlig arbejde tæt sammen
om at sikre børns retsstilling. At den opgave er
fordelt på flere hænder, ser Jørgen Steen Sørensen
positivt på: ”Jeg synes, det er et godt princip, at
man koncentrerer sig om det, man er god til. Det,
som vi er gode til her i huset, er at kontrollere, at
lovgivning og regler bliver overholdt. Vi skal så
blive bedre, end vi er i dag, til at tage imod børn,
der selv kommer til os. Når det er sagt, så vil det
nok altid være sådan, at andre aktører på området
vil være dygtigere til at tage sig af de børn, der
ikke har en ’sag’, men som mere har behov for
nogen, der kan lytte til dem og støtte dem i svære
følelsesmæssige situationer. Så i nogle tilfælde vil
vores opgave nok bestå i at hjælpe børn videre til fx

>>

På samme måde tror jeg, at et børnekontor,
som on location følger med i, hvordan børns
forhold er, vil komme til at betyde noget

Børns Vilkår og Børnetelefonen. På samme måde
vil det i reglen ikke være en opgave for os, men
eksempelvis for Børnerådet, at rejse mere generelle
diskussioner om børns vilkår i Danmark.” Det er
på den måde, at Jørgen Steen Sørensen forestiller
sig, at samarbejdet kommer til at foregå, men han
understreger, at det kræver en tæt kontakt med
regelmæssige møder.
Vi må lære af erfaringerne

Hvis Jørgen Steen Sørensen skal tage et kig
i krystalkuglen og sige noget om, hvor han
forudser, at det nye tiltag kommer til at betyde
mest, siger han: ”Det kan meget vel blive i
arbejdet med at inspicere børneinstitutioner.
På kriminalforsorgens område har det fx haft
stor betydning, at ombudsmanden som en slags
vagthund er taget ud og har vurderet, hvordan
institutionerne fungerer – også ud fra mere
humanitære standarder. På samme måde tror
jeg, at et børnekontor, som on location følger
med i, hvordan børns forhold er, vil komme til at
betyde noget. Og ikke kun de gange vi tager ud,
men også i kraft af den præventive funktion det
har, at vi er der. Så institutionerne ved, at skulle
man blive fristet til at slække på standarderne, så
er der altså en bagstopper i systemet, som holder
øje med dem. Så det er et område, hvor jeg håber,
vi kan komme til at gøre en forskel,” siger Jørgen
Steen Sørensen og fortsætter: ”Nu må vi gå i gang
og så lytte til andre kloge aktører på området,

fx Børnerådet. I har jo mange års erfaring med
arbejdet med børns retsstilling, så vi må bl.a. lære
af jer og på den måde blive dygtigere til vores
samarbejde. Og så er der i øvrigt ingen, som kan
have interesse i, at vi kommer til at suge alt for
mange sager til os, som I andre faktisk er bedre til.
Det skal ikke være noget succeskriterium, at alle
børn kommer til os. Grundlæggende skal det gerne
være sådan, at de kommer til os med det, som vi er
gode til, og til jer andre med det, som I er gode til,”
slutter Jørgen Steen Sørensen.
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En stor forbedring
af børns retsstilling
i Danmark
Når børn og unge i Danmark inden
længe får et nyt kontor, hvor de kan
klage, håber Peter Albæk, der er formand
i Børns Vilkår, at det som en sidegevinst
følger med, at vi bliver endnu bedre til at
tænke Børnekonventionen ind i al dansk
lovgivning.

DEN DAG DE I BØRNS VILKÅR FIK AT VIDE, at der
skulle oprettes et børnekontor hos Folketingets
Ombudsmand, var en god dag for formanden
Peter Albæk. Men selvom Peter Albæk var en glad
mand, var armene alligevel ikke helt oppe over
hovedet. ”Det er ikke nogen hemmelighed, at vi,
som så mange andre børneorganisationer, helst
havde set en selvstændig børneombudsmand
med lidt flere muskler og lidt mere pondus. Men
når det er sagt, så er det nye børnekontor jo klart
en stor forbedring af børns retsstilling i Danmark.
Og det nytter ikke, at vi sætter os hen i et hjørne
og surmuler, fordi vi ikke lige fik det, præcist som
vi havde ønsket. Derfor må vi nu kigge fremad
og få det bedste ud af situationen – det er vores
forpligtelse i forhold til børnene,” siger Peter
Albæk.
Og Peter Albæk ser bestemt nogle fordele ved et
samarbejde om at forbedre børns retsstilling: ”Der
kan være nogle styrker i, at et børnekontor skal

varetages af en institution med den troværdighed,
som Folketingets Ombudsmand har. Og samtidig
kan vi hver især være meget målrettede i vores
roller. Hos ombudsmanden kan de rendyrke
deres kompetencer i forhold til at behandle
klagesager. Børnerådet får muligheden for at styrke
deres mandat, stive musklerne af og få endnu
mere pondus, når de går ud og taler børns sag i
offentligheden. Og i Børns Vilkår kan vi fokusere på
vores rådgivning og sørge for, at kvaliteten af vores
arbejde er tårnhøjt. På den måde gør vi det, vi hver
især er bedst til, og det kan måske være meget
godt,” siger Peter Albæk.
Klageadgangen skal synliggøre
svagheder i børns retsstilling

Peter Albæk er ikke i tvivl om, at det nye kontor
vil komme til at gøre en stor forskel for børn
og unge i Danmark – men ikke kun ved, at det
nu bliver lettere for børn at klage: ”Man kan jo
håbe på, at det her kontor kan være med til at
synliggøre, at der altså også er en lang række af
områder, hvor børn ikke har rettigheder. En ting
er, at børn ikke klager, fordi de ikke ved, at de
har rettigheder. Eller ikke ved, hvor de skal klage
henne. Men når børn så begynder at henvende
sig med deres sager – hvilket de jo meget gerne
skulle gøre på det nye børnekontor – så vil der
også være nogen, der ramler panden mod en mur,
fordi de klager over noget, de formelt ikke har ret
til. På den måde bliver det forhåbentlig synligt,
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Peter Albæk
Formand i
Børns Vilkår

hvor Børnekonventionen ikke er implementeret i
lovgivningen,” siger Peter Albæk.
Han er ikke i tvivl om, at det vil være en af de
meget positive sidegevinster ved den bedre
klageadgang for børn. For det kan nemlig bruges til
at styrke børns retsstilling yderligere: ”Her er der jo
så basis for, at Børnerådet bruger sin fortalerrolle
til at sige: ’Klagesagerne hos ombudsmanden viser,
at alt for mange børn bliver afvist, når de forsøger
at klage – fx over noget, som har med skoleområdet
at gøre. Derfor er vi simpelthen nødt til at lave
en systematisk gennemgang af folkeskoleloven
i forhold til børns klageret’. På den måde bliver
det, at børn ikke har formel klageret på en række
områder, synligt, og de børnefaglige organisationer
kan så gøre det til politiske spørgsmål.”
Børns retsstilling kan
hele tiden forbedres

Selvom Peter Albæk ser optimistisk på
fremtiden og forventer bedre vilkår for børn og
unge i Danmark, taler han også varmt for, at
børnekontoret og samarbejdet omkring børns
klageadgang bliver grundigt overvåget: ”Det er
meget vigtigt, at der er nogen, som holder øje
med, om børns retsstilling reelt bliver forbedret.
For mig at se vil det være tåbeligt, hvis der ikke
bliver evalueret om en rum tid, når nu projektet er
sat i søen. Derfor mener jeg, at Socialministeriet
må nedsætte et udvalg af eksempelvis jurister,
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forskere, fagfolk og så selvfølgelig børn, der
skal stå for en evaluering. Og så kan vi jo selv
sammensætte en følgegruppe, som kan være med
til at holde et spejl op foran os i vores arbejde
til hverdag. På den måde kan vi hele tiden blive
klogere på, hvad vi kan gøre endnu bedre i forhold
til børn og unges retsstilling,” slutter Peter Albæk.

Det er meget vigtigt, at
der er nogen, som
holder øje med, om
børns retsstilling
reelt bliver forbedret

Endelig et klagesystem,
der vil gøre sig forståeligt
for børn og unge
Et klagesystem, der absolut ikke er til at
gennemskue. Det har været virkeligheden
for børn og unge i Danmark gennem
mange år. Men nu ser det endelig ud til
at blive ændret – og i Børnerådet er man
forventningsfulde.

GENNEM FLERE ÅR har Børnerådet peget på den
svage retsstilling, børn i Danmark har. Men med
satspuljepartiernes aftale om at styrke Folketingets
Ombudsmand og et lovforslag fra regeringen om at
styrke Børnerådets fortalervirksomhed ser der nu
ud til at være væsentlige forbedringer på vej – og
det vækker glæde i Børnerådet. Vibeke Borberg,
der er jurist og medlem af Børnerådet, giver de to
initiativer mange pæne ord med på vejen: ”Samlet
set er der udsigt til, at klagesystemet endelig bliver
til at forstå og til at benytte for de over en million
danskere i Danmark, der er under 18 år. Det har vi
ventet længe på,” siger Vibeke Borberg.
Den nye løsning skal lette
klagevejen for børn

Ombudsmandens nye opgave med at behandle
sager for børn og unge ser Vibeke Borberg som et
stort løft for retssikkerheden: ”Vi har flere gange
– sammen med blandt andet FN’s Børnekomité
– peget på, at der er væsentlige problemer med
den måde, de eksisterende klagesystemer for børn

og unge fungerer på,” fortæller Vibeke Borberg
og fortsætter: ”Systemet er ganske enkelt alt for
svært at gennemskue, og man er sjældent gearet
til at håndtere børn og unges henvendelser, der
hvor de rent faktisk kan klage. Det er helt urimeligt
at tro, at man som barn eller ung kan overskue
systemet og dermed gøre brug af det. Det skal
den nye løsning råde bod på, så det bliver lettere
for børn og unge at benytte deres ret til at klage.
Det er et vigtigt skridt i retning af at komme FN’s
anbefalinger i møde, og det glæder vi os meget
over i Børnerådet.”
Børns klageret halter stadig

Vibeke Borberg understreger dog, at der stadig er
mange steder, man kan sætte ind for at forbedre
børns retsstilling: ”Børns klageadgang står over
for at blive styrket med det her initiativ – bestemt!
Men der er stadig problemer i forhold til børns
klageret, og de bliver ikke løst med den nye
ordning. Som det er nu, er der stadig et hav af
beslutninger og forhold, der vedrører børn, som
børn formelt set ikke har ret til at klage over. Derfor
har vi også i Børnerådet talt for, at der sker en
nøje gennemgang af den eksisterende lovgivning,
så vi kan få et overblik over de steder, hvor børns
klageret mangler eller er svagt beskrevet. Det
håber vi meget kommer til at ske i umiddelbar
forlængelse af de øvrige tiltag,” siger Vibeke
Borberg optimistisk.
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En model, der kræver tæt samarbejde

Hvis det nye forslag skal komme til at fungere
i praksis, så mener Vibeke Borberg, at det
kræver to ting: ”Først og fremmest skal vi
sikre os, at systemet ikke kun på papiret
bliver børnevenligt. Og det er børnevenligt,
når det er let gennemskueligt og med en kort
sagsbehandlingstid,” fremhæver Vibeke Borberg.
Samtidig kræver den tænkte model et tæt
samarbejde mellem de forskellige aktører: ”Man
skal virkelig holde tungen lige i munden her,” siger
Vibeke Borberg. ”Men jeg er sikker på, at det godt
kan lade sig gøre,” skynder hun sig at tilføje. ”Det
kræver selvfølgelig en særlig indsats fra alle, når nu
det ikke er blevet til den ’én indgang-model’, som
vi havde håbet på. Men det er et stærkt hold med
stor faglig viden inden for de mange forskellige
områder, så jeg tror, at vi kan supplere hinanden
godt – og det vil helt sikkert komme børn og unge
til gode,” siger Vibeke Borberg
Det er vigtigt at evaluere

Vibeke Borberg peger til sidst på, at Børnerådet har
foreslået, at ordningen bliver evalueret efter et par
år: ”På den måde vil man blandt andet kunne se,
hvordan samarbejdet har fungeret. Helt overordet
er det vigtigste jo, at ordningen reelt kommer til at
betyde, at børn og unges adgang til at klage bliver
bedre – ikke bare på papiret, men også i praksis,”
slutter Vibeke Borberg.
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Først og fremmest skal
vi sikre os, at systemet
ikke kun på papiret
bliver børnevenligt

Samarbejde er vejen til
et stærkt børnekontor
Når børneområdet fremover
skal opprioriteres i Institut for
Menneskerettigheders arbejde,
bliver instituttet en endnu stærkere
samarbejdspartner i arbejdet
for at styrke børns rettigheder
i Danmark.
iNDEN LÆNGE SKAL DET BESLUTTES, hvor
kræfterne skal lægges på børneområdet. Og
så ved Theresia Kirkemann Boesen, der er
uddannelseschef i Institut for Menneskerettigheder, at der er masser af steder at tage fat.
Hvert år aflægger Institut for Menneskerettigheder
en statusrapport over, hvordan det står til med
menneskerettighederne på udvalgte områder,
og dette års rapport indeholder en håndfuld
emner, der er værd at kigge efter i sømmene
i et børneretsligt perspektiv: ”Vi har udvalgt
fem temaer på børneområdet, som bliver
uddybet i rapporten. Det er anbragte børn,
som er delt i to nemlig børn i plejefamilier og
børn på institutioner. Så er det børn, der er
frihedsberøvede. Det er magtanvendelser. Og
så er det børn med særlige behov, fx børn med
handicap eller børn af anden etnisk baggrund end
dansk,” forklarer Theresia Kirkemann Boesen. Hun
fortæller, at de i instituttet beslutter endeligt, hvor
der skal sættes ind i forhold til børns retsstilling,
når statusrapporten ligger færdig i maj.

Et emne, som Theresia Kirkemann Boesen
også godt kunne forestille sig, at Institut for
Menneskerettigheder kaster sig over, er børn i
retssystemet: ”Et af kapitlerne i vores rapport
handler om fængsler, og her er der jo et meget
solidt børneperspektiv, man kan udfolde. Børn
i det retslige rum omfatter jo både børn, der er
frihedsberøvede, men også børn af fængslede
– enten de børn, der besøger deres forældre
i fængsel, men også de børn, der er med en
forælder i fængsel. Og især det sidste område,
som er relativt lille men også et meget underbelyst
område, kunne vi godt have interesse for,” siger
Theresia Kirkemann Boesen.
Vi skal lære af det, vi gør

Hvis Theresia Kirkemann Boesen skal spå om
arbejdsopgaverne fremover, så kigger hun også
tilbage på nogle af de successer, instituttet har haft
med andre projekter: ”Vi havde et projekt om børn
af fængslede, som var virkelig vellykket. Resultatet
af det blev, at vi kom med forslag til ændret praksis
i fængslerne, som siden er blevet implementeret.
Samtidig udarbejdede vi undervisningsmateriale
til både kriminalforsorgen og politiskolen, og det
har resulteret i, at der nu bliver undervist i emnet
begge steder,” fortæller Theresia Kirkemann
Boesen og fortsætter: ”Det var en ret fantastisk
proces, og det vil være ideelt, hvis vi kan tage
den type proces og overføre til børneområdet.
Undervejs var vi meget interessentinvolverende,
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Theresia Kirkemann Boesen
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og det synes jeg i høj grad, vi skal bruge i vores
arbejde med børns rettigheder. På den måde er det
nemmere at få en dialog med de mennesker, der
kan få ændringer til at ske i praksis.”
Det er vigtigt, at vi
KOMMER med noget nyt

Det ligger Theresia Kirkemann Boesen meget på
sinde, at Institut for Menneskerettigheders bidrag
til arbejdet med børns retsstilling, skal være noget,
som de andre aktører ikke selv arbejder med:
”Børneområdet er et felt, hvor der i forvejen er
nogle ekstremt specialiserede aktører. Vi arbejder
jo bredt med menneskerettigheder, så det bliver
en stor del af øvelsen for os at lytte til jer andre og
få klarlagt, hvor I mener, at vi kan hjælpe med at
kaste lys over en rettighedsproblematik.”
Samarbejdet om at styrke børns retsstilling ser
Theresia Kirkemann Boesen meget optimistisk
på. Der har nemlig allerede været møder mellem
parterne, og det glæder hende: ”Det viser, at vi alle
er indstillede på at arbejde tæt sammen, både i
forhold til specifikke aktiviteter, men også i forhold
til ’bare’ at holde hinanden opdaterede på, hvad vi
hver især går og foretager os. Og det må alt andet
lige give et grundlag for et stærkt ombud til gavn
for børn og unge i Danmark.”
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Et af kapitlerne i vores
rapport handler om
fængsler, og her er
der jo et meget solidt
børneperspektiv,
man kan udfolde
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Anbringelsesundersøgelse

Anbragte børn
og unges
oplevelser og
erfaringer
SOCIALMINISTERIET BAD i 2011
Børnerådet om at stå for en undersøgelse
af, hvordan anbragte børn og unge oplever
deres situation. Det skete på baggrund
af den såkaldte Godhavn-rapport, der
afdækkede omfattende omsorgssvigt,
overgreb og mishandling af børn i det
offentliges varetægt i perioden 1945-76.

Ikke desto mindre er der fortsat grund til at
interessere sig for, hvordan anbragte børn
i Danmark behandles – og ikke mindst,
hvordan de selv oplever deres situation
som anbragte. Særligt set i lyset af en
række aktuelle eksempler på tvivlsomme
pædagogiske metoder og svigtende tilsyn
med anbringelsesstederne.

Der er bred enighed om, at forholdene
for anbragte børn er blevet meget bedre
siden da. Ikke mindst i kraft af en række
reformer på området og mere fokus på
uddannelsen af ansatte og ledere på
opholdssteder og institutioner. Samtidig er
der sket en generel ændring af holdningen
til, hvordan udsatte børn og unge skal
behandles.

Børnerådets undersøgelse omfatter
113 børn i alderen 10-17 år i forskellige
former for anbringelse fordelt over hele
landet. Undersøgelsen har bestået af
enkeltinterview og workshopper samt en
spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne
af undersøgelsen er beskrevet i en rapport,
der kan downloades fra Børnerådets
hjemmeside www.brd.dk fra maj 2012.
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BØRNENE FÅR ORDET

Der er mange ting, man skal være
opmærksom på, når man laver
undersøgelser blandt børn og unge.
Og undersøgelsen blandt de anbragte
børn og unge har krævet særlig
opmærksomhed på etik og inddragelse.
TRINE NYBY ER PROJEKTLEDER på Børnerådets
undersøgelse af anbragte børn og unges
forhold. Hun har stor erfaring med at interviewe
børn og unge, bl.a. har hun i en årrække lavet
undersøgelser i Børnerådets Børne- og Ungepanel,
der består af ca. 2.000 børn i 5-7. klasse fordelt over
hele landet.
Trine Nyby fortæller, at børn som informanter
er en meget spændende gruppe at arbejde med:
”Som interviewer er det slående, så tillidsfuldt
børn fortæller om deres liv og tanker. Vi kommer
trods alt som fremmede og spørger ind til
følsomme forhold, men vi bliver mødt med meget
stor åbenhed og tillid. Det gør det utroligt givende
at lave denne slags undersøgelser.”
Børnenes åbenhed stiller til gengæld også
ekstra store etiske krav til tilrettelæggelsen og
gennemførelsen af undersøgelserne: ”Inden vi
går i gang med en undersøgelse, så sørger vi altid
for at være meget omhyggelige med at fortælle
børnene, hvad det indebærer for dem at deltage.

Vi taler om, hvad det skal bruges til, og hvad det
kan føre til – også langt ud i fremtiden. Samtidig
bliver der selvfølgelig lagt særlige kræfter i at sikre
en grundig anonymisering,” fortæller Trine Nyby.
Men det er også nødvendigt at drage omsorg for,
at man som interviewer kan være med til at sætte
stærke følelser i gang hos børnene og de unge:
”Som interviewer skal vi være opmærksomme
på, at der kan komme en reaktion hos barnet,
hvis interviewet handler om emner, der er særligt
sensitive,” siger Trine Nyby og forsætter: ”Derfor
bruger vi altid tid på at forberede barnet på, hvad
interviewet handler om, og vi sikrer os, at barnet
har nogen, det kan gå til, hvis der kommer en
forsinket reaktion.”
Tilbagemeldingen til børnene

Børnerådet har lovet alle børn og unge, der
har deltaget i undersøgelsen, at de får en
tilbagemelding om undersøgelsens resultater
og om, hvordan politikerne og de faglige
organisationer tager imod resultaterne. Det
betyder utroligt meget for børnene, at de kan få
et indtryk af, at deres bidrag har betydning, siger
Trine Nyby: ”Vi vil gerne vise børnene, at deres
fortællinger kan have en konkret effekt. Det er
vigtigt for os at kunne sige til dem, at deres bidrag
gør en forskel.”
Derfor har Børnerådet lavet en lille videofilm,
som følger en gruppe af de anbragte unge,
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Vi vil gerne vise børnene, at deres
fortællinger kan have en konkret effekt

der tager rundt i København for at mødes
med socialministeren og repræsentanter for
Danske Socialrådgivere, Socialpædagogernes
Landsforbund og Landsforeningen af Opholdssteder. Her fortæller de om deres oplevelser
som anbragte, og de præsenterer nogle af de
anbefalinger, børnene kommer med i undersøgelsen. Filmen kan børnene se på Børnerådets
hjemmeside, og de kan bruge den som en
anledning til at tale med andre børn og voksne på
deres anbringelsessteder om det at være anbragt.
Det, børnene selv synes, er vigtigt

Undersøgelsen bygger på kvalitative metoder –
dvs. interview og workshopper, hvor de anbragte
børn har fortalt om deres situation og oplevelser.
Der er således ikke tale om et repræsentativt
indblik i anbragte børns forhold. ”Det er ikke
en undersøgelse, der bygger på tal og statistik. I
stedet får vi et meget detaljeret billede af, hvad
børnene selv synes er vigtigt at stille skarpt på. Vi
har lagt meget vægt på at lade børnene selv sætte
dagsordenen for undersøgelsen,” siger Trine Nyby.
Her henviser hun blandt andet til, at der tidligt
i forløbet blev etableret en ekspertgruppe af
nuværende og tidligere anbragte børn, som rådgav
Børnerådet om, hvad interviewene skulle fokusere
på. ”Langt hen ad vejen var det velkendte temaer,
der er væsentlige for børnene, men der er også
ting, vi ikke havde fået øje på, hvis ekspertgruppen

ikke havde været med fra starten,” siger Trine
Nyby. Som eksempel nævner hun mobiltelefoner:
”Vi fandt ud af, at mobiltelefoner betyder rigtig
meget for anbragte børn. Det fik ekspertgruppen
hurtigt gjort os opmærksomme på, og derfor har
vi fået spurgt godt ind til regler og kultur omkring
brugen af mobilerne på opholdsstederne.”
Fokus på forandring

Trine Nyby lægger vægt på, at resultaterne
fra undersøgelsen kan blive brugt på mange
niveauer: ”Det helt centrale er, at vi får sat gang
i nogle processer, der skaber positiv forandring
for de anbragte børn. Vi kommer med en masse
eksempler på, hvordan det ser ud for børnene, når
anbringelserne lykkes, og vi viser også, hvordan
det opleves, når indsatsen fejler. Det er vigtig viden
for alle, der har med anbragte børn at gøre,” siger
hun og fortsætter: ”Vores undersøgelse åbner
for en meget bred vifte af forandringsprojekter,
der kan gøre det bedre at være et anbragt barn i
Danmark. Vi vil bruge mange kræfter på at komme
i dialog med politikere, ledere og fagprofessionelle
på området, så så meget af det som muligt kan
blive til virkelighed.”

TRINE NYBY
SPECIALKONSULENT
I BØRNERÅDET
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Vi bliver nødt til at tage
børns erfaringer og oplevelser
alvorligt
Da Børnerådets undersøgelse af anbragte
børn og unges forhold skulle sættes i søen,
var det vigtigt at få børn og unge inddraget
gennem hele processen. Så de anbragte
børn har været med helt fra start, da
undersøgelsens emner blev formuleret, til
den dag socialminister Karen Hækkerup
fik overleveret de vigtigste budskaber på sit
kontor.

I MANGE ÅR HAR INDDRAGELSE af børn og unge
været en vigtig del af Børnerådets arbejde, og for
Hanne Warming, der er medlem af Børnerådet
og professor på Roskilde Universitet, er det en
kilde til evig forundring, hvorfor der så ofte sættes
spørgsmålstegn ved det, børn siger. For hende er
det en selvfølge at børn inddrages i undersøgelser,
der handler om dem – af flere årsager: ”Først
og fremmest handler det for mig om, at børn er
aktører i deres eget liv. På samme måde som vi
aldrig ville drømme om at lave forbedringer af fx
patientvilkår på hospitaler uden at tale med dem,
det vedrører, nemlig patienterne, er det for mig
helt utænkeligt at foretage mig noget i forhold til
børn og unge uden også at tale med dem,” siger
Hanne Warming.
Man kan ikke læse sig til sandheden

Hanne Warming fremhæver, at man kun kan forstå

børns handlinger, hvis man også interesserer sig
for deres oplevelser, tanker og følelser: ”Dermed
ikke sagt, at det, børnene siger, indeholder hele
sandheden om barnets liv eller den indsats, man
som voksen står over for i arbejdet med børn og
unge. Men hvis vi ikke får en viden om børnenes
perspektiver, har vi simpelthen ikke mulighed for
at forstå, hvad der skal til for at gøre en forskel for
dem,” siger Hanne Warming.
For hende er det en vigtig pointe, at man aldrig
må tro som voksen – hvad enten man er forsker
eller pædagog – at man ved alt om børn, fordi man
har læst en masse bøger om udviklingspsykologi,
pædagogik eller sociologi: ”Selvom der er masser
af voksne omkring barnet, som har en stor viden
om barnets liv, så er der ingen andre end barnet
selv, der er sammen med det 24 timer i døgnet,
året rundt i alle sociale sammenhænge. Derfor er
det også kun barnet selv, der kender til alle afkroge
af dets liv. Det betyder ikke, at barnet har det fulde
overblik. Men det betyder, at det kun er barnet
selv, der kan fortælle om alle de her ting og om
samspillet mellem dem.”
Metoden er afgørende

Selvom børneinddragelse i mange år har været
på Børnerådets dagsorden, er det alligevel altid
en metodisk udfordring at arbejde sammen med
børn. Det skal ske på en respektfuld måde, som
reelt giver stemme til børnenes mange, komplekse
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og ofte modsætningsfyldte oplevelser, følelser
og ønsker. Og når det handler om børn, der
befinder sig i særligt sårbare livssituationer med
traumatiske oplevelser i bagagen, er det vigtigt,
at man har sine metodiske redskaber i orden:
”Deres perspektiv ligger ikke bare og venter på
at blive samlet op. Man er nødt til at etablere
en tillidsrelation, inden man overhoved kan få
noget ud af dem,” fortæller Hanne Warming og
fortsætter: ”Og så er man nødt til løbende at
tilpasse sine værktøjer, når man går ind i feltet. Det
gør man blandt andet ved aktiv lytning, hvor man
ikke styrer for meget, men giver plads til og støtter
barnets fortælling – fx verbalt ved små lyde og
positive tilkendegivelser, ved at gentage det, barnet
siger, ved at stille uddybende spørgsmål eller ved
at tegne, gå en tur, holde pause, eller hvad der nu
passer til det barn, man sidder over for,” forklarer
Hanne Warming. Hun understreger, at det er
vigtigt, at man ikke lader sig begrænse af sin egen
forforståelse eller fortolkning af det, man hører,
men at man hele tiden er nysgerrig – også selvom
det strider totalt imod det, man havde forestillet
sig, man skulle høre.
Empowerment til børnene

For Hanne Warming er det vigtigt, at Børnerådet
bruger inddragelsen som en metode til at skabe
reel forandring for børn og unge i Danmark.
Men hun mener også, at det at være med i en
undersøgelse som eksempelvis Børnerådets
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om anbringelse har direkte betydning for de
involverede børn i deres egen hverdag: ”Hvis man
inddrager på den rigtige måde, hvor det, børnene
giver udtryk for, tages alvorligt og anerkendes som
væsentligt, vil det helt sikker styrke dem. Og så
får børnene jo også muligheden for at reflektere
over deres eget liv i mødet med vores spørgsmål til
dem,” siger Hanne Warming og slutter: ”Samtidig
skal man heller ikke underkende, at det er vigtigt
– ikke kun for børn og unge, men for alle – at
opleve, at der er nogen, der tager ens erfaringer og
oplevelser alvorligt og bruger dem til noget.”

Hvis vi ikke får en
viden om børnenes
perspektiver, har
vi simpelthen ikke
mulighed for at forstå,
hvad der skal til for at
gøre en forskel for dem
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Jeg er ikke
bare en sag
i en mappe
For Mikkel Georgsen, der var med i
undersøgelsen blandt anbragte børn og
unge, ser verden en lille smule anderledes
ud efter mødet med Børnerådet. Og
oplevelsen af at blive hørt af nogen, der
kan ændre på tingene i hans verden, var
guld værd for Mikkel.
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Det fedeste har været at tale
med nogen, der faktisk åbner
ørerne og gør noget
MIKKEL PÅ 16 ÅR kender anbringelsessystemet
ud og ind. Han har været anbragt flere forskellige
steder, siden han var 12, og han synes selv, at han
er ganske god til at stille spørgsmål og være kritisk
over for systemet. Alligevel har det givet Mikkel nye
perspektiver på sit liv at være med i Børnerådets
undersøgelse: ”Det var virkelig en fed oplevelse at
være med i undersøgelsen. Selvfølgelig fordi jeg
mødte en masse nye mennesker, men også fordi
jeg fik sat gang i en masse tanker,” fortæller Mikkel
og fortsætter: ”Jeg tænkte rigtig meget over tingene
bagefter. Det, de spurgte mig om, fik mig til at se
tingene på en ny måde, og det har været ret fedt.”
Vigtigt at blive hørt

Selvom Mikkel synes, han er blevet klogere
på sig selv og sit liv efter at have været med i
undersøgelsen, er det alligevel ikke det, som
Mikkel synes har været vigtigst for ham: ”Det
fedeste har været at tale med nogen, der faktisk
åbner ørerne og gør noget. Og som ikke bare
lukker af, hvis vi siger noget, som måske er lidt
ubehageligt. Jeg har talt med mange af de andre
fra den workshop, jeg var med i, og de siger også,
at det at blive hørt har været det allervigtigste for
dem,” fortæller Mikkel.
Man skal møde os i virkeligheden

Da undersøgelsen var færdig, tog Mikkel sammen
med en anden ung og Børnerådets medarbejdere
ud for at overlevere undersøgelsens budskaber
til bl.a. Socialrådgivernes formand, Bettina Post,
Socialpædagogernes formand, Benny Andersen,
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og socialminister Karen Hækkerup. Og den tur
var meget vigtig for Mikkel: ”Vi ville gerne have,
at dem, der skulle se resultaterne, ikke bare skulle
læse om os børn og unge på et stykke papir. Det
er vi så vant til. Papirerne om os bliver hele tiden
skrevet om af de voksne, men hvis man vil kende
hele sandheden om os, så skal man møde os,”
siger Mikkel. Og selvom det var et stort ønske for
ham at være med rundt til de forskellige aktører,
var det alligevel også en anelse skræmmende:
”Det var virkelig godt at møde dem alle sammen,
men jeg var altså også lidt bange; det var jo
socialministeren og nogle vigtige formænd.
Pludselig gik det op for mig, at der faktisk var
andre end jer i Børnerådet, der tog undersøgelsen
alvorligt. Dét gjorde mig ret nervøs. Men så snart
jeg begyndte at snakke, så gik det jo bare,” griner
Mikkel.
Rørende historier

For Mikkel var det en helt særlig oplevelse at
fortælle sin historie til folk som Karen Hækkerup,
Betina Post og Benny Andersen: ”På en måde
virkede det så alvorligt, så jeg blev selv meget rørt
– faktisk fik jeg helt tårer i øjnene. Og så kunne jeg
se, at min historie også rørte dem. Det var dejligt
at opleve, at de lyttede og blev ægte påvirket. Og
bagefter kunne jeg følge med på deres Facebookvægge og se, at de havde skrevet om vores besøg,
og hvor vigtigt det var. Det gjorde mig en lille
smule stolt. Det viser, at det også betyder noget for
dem,” fortæller Mikkel.

2011
i overskrifter
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Børnerådet
i medierne
JANUAR
Danmark skal stå skoleret hos FN
Børnerådet glæder sig til at høre
Danmark forklare FN, hvorfor den
kriminelle lavalder er sat ned til 14 år
/ Kristeligt Dagblad
			
Februar
Børnerådets formand: Grib ind,
når du ser et barn i nød
Læg dig imellem, hvis et barn bliver
overfaldet, eller tag barnet med dig,
lyder opfordringen / Politiken
			
Marts
Sådan fortæller du dine børn
om katastrofen i Japan
”Børn under seks år skal man
simpelthen holde helt væk fra de
her historier,” siger Lisbeth Zornig
Andersen, som er formand for
Børnerådet / Tv2
Børnerådsformand:
Seriemorder-serie er for barsk
Børnerådsformand finder ’Den som
dræbers’ sendetidspunkt usympatisk
/ Politiken
			
April
Klumme: Nummer… 2.857 i køen!
Systemet er fuldt af blindgyder for
børn. Det kan en børneombudsmand
være med til at rette op på
/ Psykolognyt
			
Maj
Anbragte børn skal hjælpe
socialministeren
Socialminister Benedikte Kiær beder

nu Børnerådet undersøge, hvordan
anbragte børn oplever det at være
anbragt / Kristeligt Dagblad
			
Juni
Børn siger kernefamilien er bedst
En familie med mor, far og børn er
det bedste, svarer 12-årige i ny stor
undersøgelse fra Børnerådet / Poltiken
Ny it-fond deler gratis computere
ud til danske børn
’Børnenes IT-Fond’ vil dele gratis
computere ud til danske børn og unge
/ Computerworld
			
Juli
Plejefamilier skal tjekkes
uden varsel
Børnerådet og Socialrådgiverforeningen kræver strammere regler
for tilsyn af plejefamilier efter en sag
om vold, vanrøgt og frihedsberøvelse
af plejebørn / Politiken
			
August
Børnerådet: Forældres
vold anmeldes sjældent
Det er min opfattelse, at forældre, som
slår deres børn, for sjældent bliver
meldt til politiet af myndighederne,
siger formand for Børnerådet Lisbeth
Zornig Andersen / DR
			
September
Afviste børn er i strid med
Børnekonventionen
Siden 2005 har de danske
myndigheder 796 gange givet afslag
til børn under 15 år, selvom deres mor
eller far bor i Danmark. Det er i strid
med FN’s Børnekonvention, mener
Børnerådets formand / DR P1
			

2 7 · ÅRSBERETNING OG VISIONER 2011/2012

November
Fordrukne forældre er
farlige for børn
Udsatte børns skæbne er meget tit
overladt til, om andre handler på
en bekymring. Og det skal vi gøre særligt, hvis vi arbejder med børn og
unge i vores hverdag, siger Lisbeth
Zornig Andersen i dagens klumme
/ 24timer
			
December
Forslag om rejsehold i
sexmisbrug af børn
Børnerådet formand foreslår, at der
oprettes et rejsehold, der skal gøre
en offensiv og forebyggende indsats
i samarbejde med kommunerne,
så ubehagelige misbrugssager ikke
dukker op i tide og utide / DR
			

Rapporter
Marts
Børnerådets Minibørnepanel
Regler og medbestemmelse i
børnehaven
Langt størstedelen af de ældste
børn i børnehaven føler sig hørt og
set i deres dagligdag. Det viser en
ny undersøgelse fra Børnerådets
Minibørnepanel, som netop er
færdiggjort.
			
Juni
Børnerådets Børneog Ungepanel
Familieformer og skilsmisse:
Børn elsker kernefamilien
Danske børn er vilde med den
klassiske kernefamilie. Det viser en

ny undersøgelse, Børnerådet har lavet
blandt 5. klasses skolebørn over hele
landet. Hele 77 pct. af børnene mener,
det er bedst for børn at vokse op med
begge sine forældre.
Børnerådets Børneog Ungepanel
Skilsmisseforældre – børns store skræk
Skilsmisseforældre, der er uvenner
og skændes, er noget af det værste,
børn kan forestille sig. Men en
ny undersøgelse fra Børnerådet
blandt børn i 5. klasse viser, at det er
hverdagen for 17 pct. af de børn, hvis
forældre er skilt.
			
November
Børnerådets Minibørnepanel
Mellem hjem og børnehave
Hvordan opleves børnehavedagen i
børnehøjde? Hvordan er det at skulle
skynde sig ud ad døren om morgenen?
Og fortæller børnehavebørn det
til en voksen, hvis de savner deres
forældre? Det er nogle af de emner,
en ny rapport fra Børnerådets
Minibørnepanel giver et indblik i.

Andet
JANUAR
Den danske regering til
eksamination i FN’s Børnekomité
Der var noget at svede over, da
Danmark stod skoleret hos FN’s
Børnekomité i januar. Børnerådet
havde forud for eksaminationen over
for FN rejst alvorlig kritik af udsatte
børns forhold i Danmark.
Eksaminationen varede en hel dag,
og Børnerådet deltog som observatør
under hele mødet.

DR – nu med nyheder til børn
På baggrund af forslag fra Børnerådet
hedder det i den nye public servicekontrakt for perioden 2011-14 indgår
det, at DR skal ”etablere forsøg med
nyhedsformidling for børn”. Der er
dermed udsigt til, at danske børn får
et nyhedstilbud, der er rettet direkte
til dem – lige som børn i en lang række
andre europæiske lande har haft i
årevis.
			
Februar
Kritik af den danske regering
FN’s Børnekomité kritiserer den
danske regering for manglende
efterlevelse af Børnekonventionen på
en række områder.
			
Maj
Undersøgelsen blandt anbragte
børn og unge
Børnerådet starter sin undersøgelse af
anbragte børn og unges oplevelser og
erfaringer. Undersøgelsen afsluttes i
starten af 2012.
Skandinavisk minikonference
om børn af fængslede
Børnerådet arbejder for at forbedre
forholdene for børn af fængslede. Der
er tale om en særligt udsat gruppe, og
deres forældres fængsling kan få store
konsekvenser for dem senere i livet.
Nordiske børneombudsmænds
møde i Stockholm 23. – 25. maj
De nordiske børneombudsmænd
og Børnerådet har været på besøg
hos børneombudsmanden i Sverige.
Temaet for mødet var frihedsberøvede
børns rettigheder.
			

Juni
Kampagne mod vold
Børnerådet og en ekspertgruppe
af børn, der har været udsat
for vold, bidrager med input til
Socialministeriets og Servicestyrelsens
kampagne mod vold.
			
November
Sagsbehandlingen halter i
kommunerne
En praksisundersøgelse fra
Ankestyrelsen viser, at kommunerne
i hele 83 pct. af de sager, der er blevet
undersøgt, ikke opfylder lovgivningens
krav til god sagsbehandling.
Børnerådet har længe været
bekymret over det faglige niveau i
den kommunale indsats. Derfor vil
rådet nøje følge resultaterne af aftalen
om at rette op på forholdene, som
Socialministeriet og Kommunernes
Landsforening indgik på baggrund af
undersøgelsen fra Ankestyrelsen.
			
December
Børnenes IT-Fond
I december kunne Børnenes IT-Fond
for første gange uddele bærbare
computere til anbragte unge. Fonden,
der drives i et samarbejde mellem
Børnerådet, IDG, IT-Branchen og
Børnehjælpsdagen, blev etableret
med en vision om at sørge for, at
alle anbragte børn og unge har en
privat bærbar computer – sådan som
størstedelen af andre danske børn har
det.
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Børnerådets sekretariat
I Børnerådets sekretariat er vi 11 medarbejdere fordelt på ni årsværk

Annette Juul Lund

Mathilde Hemmingsen

Sekretariatschef, cand.jur.

Kommunikationsmedarbejder, cand.comm.

Arbejdsområder: Ledelse, økonomi, personale,

Arbejdsområder: Børnerådets kommunikation

børneombudssamarbejde, mv.

og pressearbejde, Børnerådets Børneinfo

FLEMMING SCHULTZ

Patrick Qvist Norén

Kommunikationschef, cand.mag. og master

Studentermedhjælp, folkeskolelærer og

i professionel kommunikation (MPK)

stud.pæd. i pædagogisk sociologi

Arbejdsområder: Børnerådets kommunikation

Arbejdsområder: Diverse projektopgaver,

og pressearbejde

administrative opgaver mv.

Heidi Sørensen

Signe Fjordside

Analysekonsulent, cand.scient.soc.

Projektmedarbejder, cand.scient.soc.

Arbejdsområder: Børnerådets Børne-

Arbejdsområder: Inddragelse af børn og unge,

og Ungepanel

diverse projekter mv.

Jessica Konstantine Bogiatzis
Kadziola

Stine Lindberg

Servicemedarbejder

Fuldmægtig, cand.mag. i dansk og psykologi

Arbejdsområder: Lettere kontorarbejde, bestillinger

Arbejdsområder: Inddragelse af børn og unge,

i brd-shoppen, servicering ved møder mv.

Børnerådets Minibørnepanel

Katrine Munch

Søren Gade Hansen

Kommunikationsmedarbejder, cand.mag.

Chefkonsulent, cand.jur. og folkeskolelærer

i dansk og kommunikation, folkeskolelærer

Arbejdsområder: Børnerådets Børne- og

Arbejdsområder: Børnerådets kommunikation

Ungepanel, strafferetslige overgreb mod børn,

og pressearbejde

skolen, unge i konflikt med loven, rusmidler m.v.

Trine Krab Nyby

Specialkonsulent, cand.soc.
Arbejdsområder: Projektleder og koordinator
for Børnerådets børneinddragelse
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Læs mere
Du kan læse mere om
alle aktiviteter på
Børnerådets hjemmeside
WWW.BRD.DK samt på
WWW.BOERNEINFO.DK

BØRNERÅDET ER ET STATSLIGT RÅD, der skal sikre børns
rettigheder. Rådet arbejder for børns ret til beskyttelse, indflydelse og
omsorg. Børnerådet er politisk uafhængigt og kan derfor handle på
baggrund af egne beslutninger.
Økonomi

Børnerådet er på finansloven - i 2012 med en bevilling på 8,2 mio.
kr., hvoraf 5 mio. kr. udgøres af satspuljemidler. Beløbet dækker løn
og driftsomkostninger for rådet og sekretariatet. Børnerådets øvrige
aktiviteter finansieres med støtte fra fonde og i samarbejde med
andre organisationer. Se mere i Børnerådets årsrapport for 2011 på
www.brd.dk.
Sekretariatet

Børnerådets daglige arbejde varetages af sekretariatet, der består
af en sekretariatschef, faglige medarbejdere og administrativt
kontorpersonale fordelt på ni årsværk.
Lovgrundlag

Børnerådets arbejde tilrettelægges i overensstemmelse med rådets
lovgrundlag; Bekendtgørelse om et Børneråd (Bekendtgørelse nr. 458
af 15. maj 2006).
Børnerådets opgaver

Børnerådet taler børnenes sag i den offentlige debat. Børnerådet
arbejder bredt for at sikre gode levevilkår for børn og beskæftiger
sig med alle sider af børns liv: Skole-, kultur- og fritidsliv, sociale og
sundhedsmæssige forhold, børn med særlige behov, børns retsstilling
m.v. Børnerådet behandler ikke konkrete klagesager.
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Børnerådets Børneinfo
- en hjemmeside til børn og unge om rettigheder

Børnerådets Børneinfo giver tips og gode råd om rettigheder og klageveje for børn og unge.

Hjemmesiden ruster børn og unge til at stoppe overgreb og uretfærdigheder – både når de selv kommer i
klemme, og når deres venner og bekendte har brug for hjælp.
Børneinfoen tilbyder konkret faktahjælp og information om en lang række af temaer; alkohol, mobning,
arbejde, sex, privatliv osv. Der er konkurrencer, voxpops, brevkasser og mulighed for at fortælle om sine
egne oplevelser til hjælp, støtte og inspiration for andre unge.
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Direktør i Mødrehjælpen
Udpeget for området
Børn med særlige behov
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Vibeke Borberg

Souschef, Udviklingscenteret for
Forebyggelse og Sundhedsfremme,
Gentofte Kommune
Udpeget for området
Børns sundhed

Advokat (H), Ph.d.
Udpeget for området
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Per B. Christensen

Hanne Warming

Børne- og kulturdirektør
Næstved Kommune
Udpeget for området
Børns kultur og fritidsliv

Professor (MSO) og
barndomsforsker, Ph.d.
Roskilde Universitet
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Børns opvækst og udvikling

Ole Kyed
Psykolog, souschef
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Børns skoleliv
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