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FORORD

BØRNERÅDET HAR igen i år været i kontakt med
tusindvis af børn og unge, der har fortalt os om,
hvordan det er at være barn og ung i Danmark.
Vores Børne- og Ungepanel og Minibørnepanel har
gjort os klogere på deres holdninger til og tanker
om så forskellige emner som familieliv, afsavn
og fattigdom, selvskade og spiseforstyrrelser,
rusmidler, vold i hjemmet og kendskab til egne
rettigheder.
Børns rettigheder er altid omdrejningspunktet,
når Børnerådet taler med og besøger børn og
unge, men det seneste år har rettigheder fyldt
særligt meget. 2016 har nemlig være året, hvor
vi har afleveret en omfattende rapport til FN’s
Børnekomité med rådets vurdering af, hvordan det
står til med børn og unges rettigheder i Danmark.
De fleste vil nok mene, at danske børn og unge
lever et relativt problemfrit børneliv, og at deres
rettigheder i vid udstrækning bliver efterlevet. Men
vores mange undersøgelser om børn og unges
hverdag, erfaringer og holdninger viser, at vi ikke
er så gode til at sikre deres rettigheder, som vi
går og tror. Knap 15.000 børn og unge har siden
den sidste rapport til FN deltaget i Børnerådets
undersøgelser. De har besvaret spørgeskemaer og
deltaget i workshops og interviews om et utal af
emner. Vi har derfor et meget solidt udgangspunkt
for at sige noget om, hvordan det står til med børn
og unges rettigheder i Danmark.

4 · BØRNERÅDET ÅRSBERETNING

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

I rapporten til Børnekomitéen kan du læse
Børnerådets anbefalinger til, hvor der bør ske
forbedringer i den danske lovgivning og praksis.
Det handler fx om, at isolationsfængsling af
mindreårige stadig sker for ofte og over for lang tid,
at børns rettigheder ikke tilgodeses i psykiatrien,
og at vi er for dårlige til at tilbyde den rette hjælp til
børn og unge, som gør skade på sig selv.
Børnerådet har en vision om, at alle børn og unge
i Danmark trives og bliver set og hørt, og at børn
bliver tilgodeset i dansk lovgivning. Vores mission
er at være fortaler for alle børn og unge og sikre
deres rettigheder, udvikling og trivsel. For at vi kan
leve op til det, er vi afhængige af at tale med børn
og unge. Derfor skal der lyde en stor tak til alle de
børn og unge, der har deltaget i undersøgelserne i
løbet af året. Jeg vil samtidig takke vores mange
samarbejdspartnere, der har bidraget til vores
arbejde. En særlig tak skal lyde til VELUX
FONDEN, der har gjort det muligt at inddrage
endnu flere børn som eksperter i deres eget liv.

De fleste vil nok mene,
at danske børn og unge
lever et relativt problemfrit børneliv, og at deres
rettigheder i vid udstrækning bliver efterlevet. Men vores mange
undersøgelser om børn
og unges hverdag,
erfaringer og holdninger
viser, at vi ikke er så
gode til at sikre deres
rettigheder, som vi
går og tror.

PER LARSEN
FORMAND FOR BØRNERÅDET
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BØRNS RETTIGHEDER
I PRAKSIS
HVER ANDEN UNG kender ikke sine rettigheder.
Dét var det nedslående resultat fra en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og
Ungepanel i februar 2016. Undersøgelsen fik
Børnerådet til at opfordre regeringen og undervisningsministeren til at sikre, at Børnekonventionen kommer på skoleskemaet. For man skal
kende sine rettigheder for at kunne gøre brug
af dem.
Resultatet fra Børne- og Ungepanelet står
desværre ikke alene. Mange af de børn og

unge, Børnerådet har talt med gennem årene,
fortæller, at de har meget lidt viden om deres
rettigheder og handlemuligheder. Det gælder
fx børn i psykiatrien, anbragte børn, børn i
Statsforvaltningen og frihedsberøvede unge.
Børnene fortæller også, at de vil mødes i
øjenhøjde, tages alvorligt og inddrages i de
forhold, som vedrører deres eget liv. De mange
budskaber fra børnene har Børnerådet samlet i
en pjece med gode råd til fagfolk, der arbejder
med børn og unge i det offentlige system.

DE UNGES VURDERING AF DERES EGET KENDSKAB TIL BØRNS RETTIGHEDER

Jeg kender alt til børns rettigheder 10
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Kilde: BørneIndblik ’Hver anden ung kender ikke sine rettigheder’
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Gode råd til fagfolk om
mødet med børn og unge
ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

De bliver ved med at
sige: ’Jeg kæmper for
dig, jeg skal nok blive
ved.’ Så går der en
måned, og så er de
forsvundet. Så er der
en ny, som man skal
prøve at overtale og
forklare alting.

BØRNERÅDET
VESTERBROGADE 35A
1620 KØBENHAVN V
TLF.: 33 78 33 00
WWW.BRD.DK

JEG SYNES,
AT MINE
MENINGER
TÆLLER,
NÅR DET
ER MIT LIV

”JEG SYNES, AT MINE
MENINGER TÆLLER,
NÅR DET ER MIT LIV”
Gode råd til fagfolk om mødet
med børn og unge (2016)

Når børn og unge mangler en grundforståelse af,
at de har ret til at blive hørt og have indflydelse
på deres eget liv, får det konsekvenser, når deres
rettigheder bliver krænket. Det bliver sværere for
dem at reagere og forestille sig, at deres liv kan
være anderledes, hvis de bliver udsat for svigt,
bliver overhørt eller på andre måder har det svært.
Derfor er det et vedvarende fokus for Børnerådet,
at forældre, fagfolk og de offentlige myndigheder
bliver bedre til at fortælle børn og unge om deres
rettigheder.
I det forgangne år har vi set et godt eksempel
på, hvordan et fælles fokus på børns rettigheder
har givet gode resultater på skoleområdet. Det
daværende Ministerie for Børn, Undervisning
og Ligestilling, Børnerådet, Red Barnet og Børns
Vilkår har arbejdet sammen om en ’Aktionsplan
mod mobning’ med sparring fra Mary Fonden,
og det har blandt andet resulteret i en politisk
aftale om en uvildig klageinstans til børn og deres
forældre.
Ligesom voksne har børn ret til en hverdag
uden mobning. Derfor har det længe været et
ønske for Børnerådet, at mobning i skolen bliver
håndteret med samme alvor, som mobning på en
arbejdsplads. Med klageinstansen er børnenes ret
endelig nået helt ud i praksis.

Børnekonventionen giver børn en række
grundlæggende rettigheder. Men hvis børns
rettigheder skal have et liv, har de voksne
ansvaret for, at børn og unge kender og
forstår dem. Danmark har skrevet under
på, at vi vil efterleve Børnekonventionen,
og vi har derfor også forpligtet os til at
udbrede kendskabet til konventionen.
Her spiller skolen en vigtig rolle, da den
er vores mest effektive talerør, når vi skal
nå alle børn i Danmark. Når skolen skal
medvirke til at skabe aktive demokratiske
samfundsborgere, er det en forudsætning,
at børn og unge kender deres rettigheder.
PREBEN SIGGAARD
MEDLEM AF BØRNERÅDET
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BØRN OG FAMILIELIV

VI VED, at familiens trivsel er afgørende for,
hvordan børn har det. Børnerådet har derfor
i det forgangne år gennemført undersøgelser i
både Minibørnepanelet og Børne- og Ungepanelet
om børns liv i familien. I undersøgelserne er der
fx spurgt ind til, hvad det gør ved de større børn,
når deres forældre skændes, hvordan tanker om
skilsmisse påvirker børnenes trivsel, og hvordan
de mindste børn oplever sammenhængen mellem
deres liv i børnehaven og deres liv i hjemmet med
travle forældre, der ikke altid har mulighed for at
passe dem, når de er syge.
Det er tydeligt – og ikke overraskende – at familiens
dagligdag og forældrenes måde at være forældre
på påvirker både de små og større børn. Børn i

hjem, hvor forældrene ofte skændes, bekymrer
sig oftere om, om deres forældre skal skilles, og de
børn, der oplever dårlig stemning derhjemme, har
en markant lavere livstilfredshed end andre børn.

”Snak med jeres barn, vær ærlige
og lad være med at lade som om,
alt er godt, hvis det ikke er det.”
NAJA PÅ 15 ÅR
I undersøgelserne har vi også spurgt de unge, om
de mener, deres forældre kan gøre noget bedre.
Her efterspørger de unge mere nærvær fra deres
forældre. De vil lyttes til og have forældre der viser
interesse og tillid.

UNGE, DER OFTERE TÆNKER PÅ, OM FORÆLDRENE SKAL SKILLES,
HAR LAVERE LIVSTILFREDSHED END ANDRE UNGE
60%

Høj livstilfredshed
Moderat livstilfredshed

50%

Lav livstilfredshed

40%
30%

59%

55%

20%
10%

19%

26%

33%
8%

0%
Unge, der altid eller af og til tænker på,
om forældrene skal skilles

Unge, der aldrig eller sjældent tænker
på, om forældrene skal skilles

Kilde: BørneIndblik ’Forældres skænderier får unge til at bekymre sig om skilsmisse’
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I de brudte familier er tid med begge forældre
vigtigt for børnene. 7 ud af 10 børn fra brudte
familier savner den forælder, de ikke bor hos.
Det går ud over trivslen hos børnene, som ifølge
undersøgelsen ikke trives lige så godt som børn og
unge i kernefamilier.
Børnehavebørnene i Minibørnepanelet fortæller
ligesom de store børn i 8. klasse, at de også gerne
vil have mere tid med deres forældre. Mange af
børnene fortæller, at deres forældre har travlt,
og mere end halvdelen af børnene har prøvet at
komme i børnehave, selvom de var syge. Børnenes
svar viser også, at der er en skæv fordeling af
omsorgsopgaverne i mange hjem, hvor det ofte er
mor, der træder til ved fx sygdom, og mor de oftest
laver ting med derhjemme. Børnene fortæller også,
at de gerne vil bruge mere tid med deres far.
•
•
•

56 % af børnene har prøvet at komme
i børnehave, selvom de er syge.
67 % bliver oftest passet af deres mor,
når de er syge – 17 % oftest af deres far.
35 % af børnene synes ikke, at deres
forældre har god tid til dem.

Børnerådets undersøgelser har resulteret i, at
familielivet er blevet debatteret i offentligheden
blandt forældre og politikere, og Børnerådet vil
også i det kommende år have fokus på temaet.

Børnenes beretninger fortæller os, at der
er brug for bedre rammer om familielivet.
Som et minimum har børn ret til at blive
passet af deres mor og far, hvis de bliver
syge og ikke kan komme i børnehave. Men
der er generelt behov for mere støtte til
familierne, når det er svært at få enderne til
at mødes derhjemme. Det går nemlig hårdt
ud over børnenes trivsel, hvis der opstår
splid og dårlig stemning over praktik og
børnepasning. Men samtidig er der også
brug for et mere fleksibelt arbejdsmarked,
så det bliver nemmere at vælge at arbejde
mindre, når børnene er små og har allermest
brug for deres forældre.
ANNETTE DUE MADSEN
MEDLEM AF BØRNERÅDET

INDBLIK I ET TEENAGELIV

BAGGRUND

33%

FAMILIE
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NERVØS MINDST
UGENTLIGT

MAVEPINE MINDST
UGENTLIGT

26%

16%

11%

21%

9%

6%

24%

21%

8%

ANDEN ETNISK BAGGRUND
END DANSK

14%

ETNISK DANSK

KED AF DET MINDST
UGENTLIGT
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10%

HØJT KENDSKAB TIL RETTIGHEDER

41%

MODERAT KENDSKAB TIL RETTIGHEDER

49%

LAVT KENDSKAB TIL RETTIGHEDER

SELVSKADE

VOLD

29,2%

22%

HAR VÆRET UDSAT
FOR VOLD

78%

UDSAT FOR BÅDE GROV VOLD
OG MINDRE GROV VOLD

HAR PRØVET AT SKADE
SIG SELV

HAR IKKE PRØVET AT
SKADE SIG SELV

Af de 22 pct. unge, der har skadet
sig selv, er 68 pct. piger,
mens 32 pct. er drenge.

7,8%
1,7%

UDSAT FOR GROV VOLD

19,7%

UDSAT FOR MINDRE
GROV VOLD

FLERTALS-

MISFORSTÅELSER

54%

UNGES FORESTILLING OM,
HVOR STOR ANDEL AF DERES
JÆVNALDRENDE, DER SYNES,
DET ER I ORDEN AT DRIKKE
SIG FULD HVER WEEKEND

20%

DEN FAKTISKE ANDEL AF
UNGE, DER SYNES, DET ER I
ORDEN AT DRIKKE SIG FULD
HVER WEEKEND
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Kilde: Undersøgelser i Børnerådets Børne- og Ungepanel

KENDSKAB TIL
RETTIGHEDER
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BØRN OG UNGE PÅ FLUGT

BØRN, DER FLYGTER fra deres hjemland på
grund af krig og forfølgelse, har fyldt meget i
mediebilledet og i Børnerådets arbejde det seneste
års tid. Det er Børnerådets holdning, at alle børn
i Danmark – uanset juridisk status – har krav
på at blive behandlet med udgangspunkt i de
rettigheder, Børnekonventionen giver dem.
Børnerådet formulerede i 2016 et fælles statement
sammen med de øvrige nordiske børneombud.
Her er der enighed om, at flygtningebørns
rettigheder skal sikres langt bedre, end
tilfældet er i dag. Det handler fx om retten til
sundhedsindsatser, trygge og stabile relationer til
voksne og adgang til uddannelse og udviklende
fællesskaber.
Som følge af stigningen i antallet af flygtninge, der
kommer til Danmark, har den danske regering af
flere omgange vedtaget ny lovgivning på området.
Børnerådet har i sine høringssvar til lovforslagene
lagt stor vægt på, at barnets tarv altid bør komme
i første række – også når vi som land modtager
børn, der er på flugt. Det er vi forpligtede til
af Børnekonventionen, som Danmark har
underskrevet.
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Børn på flugt er en særlig gruppe af sårbare
børn, men det er Børnerådets opfattelse, at
den lovgivning, der iværksættes, langt fra
altid tager hensyn til børnenes behov for
beskyttelse. Børnene har i særdeleshed brug for,
at der er nogen, der taler deres sag. Børnerådets
formand har derfor i løbet af året besøgt flere
børneindkvarteringscentre, og Børnerådet er i
gang med en undersøgelse blandt syriske børn,
der er flygtet til Danmark. Undersøgelsen skal
gennem et børneperspektiv give et bud på, hvad
der skal til for, at børnene trives i Danmark.

Børnerådet har under temaet flygtningebørn i
Danmark interviewet 11 syriske flygtningebørn,
sendt spørgeskemaer til mere end 5.000
7. klasseelever og afholdt en række opfølgende
interviews med danskfødte skolebørn. Alle
børnenes fortællinger, svar og holdninger til
temaet flygtningebørn bliver publiceret i en
rapport og et BørneIndblik i 2017.

Udfordringerne i forhold
til flygtningebørnene
bekymrer de nordiske
børneombud, og derfor
er det magtpåliggende for
dem at påpege, at flygtningebørn har ret til, at
deres muligheder og vilkår
sikres på lige fod med alle
andre børn i de nordiske
lande. Først og fremmest
fordi de er børn, med de
rettigheder det medfører.
Men også fordi vi har
forpligtelser i forhold til
Børnekonventionen og den
Europæiske Menneskeretskonvention på grund af
deres flygtningestatus.

Det er vigtigt, at vi som samfund altid har
børns tarv for øje – det gælder også for
flygtningebørn. De har krav på beskyttelse,
og de har brug for støtte. Mange af dem har
nogle grimme oplevelser i bagagen, og vi
har en forpligtelse til at sikre, at de får en
chance for at få et godt liv. Et godt sted at
starte er ved at sikre, at alle børn, uanset
deres flygtningestatus, har ret til hjælp
efter serviceloven, og så skal vi sikre, at
børn har mulighed for at være sammen
med deres familie.
PER LARSEN
FORMAND

FÆLLES STATEMENT FRA DE NORDISKE
BØRNEOMBUD
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VOLD MOD BØRN

SELVOM REVSELSESRETTEN blev afskaffet i
1997, bliver alt for mange børn i Danmark stadig
udsat for vold. Børn, der bliver udsat for eller
overværer vold i nære relationer, kan få alvorlige
fysiske og psykiske mén resten af livet. Derfor
satte Børnerådet i samarbejde med Red Barnet,
Børns Vilkår og DR i 2016 fokus på vold mod børn
i kampagnen #stopvoldmodbørn. Kampagnen var
støttet af TrygFonden, og Børnerådet bidrog med et
børneperspektiv på vold fra Børnerådets Børne- og
Ungepanel og fra en gruppe af unge, der selv har
været udsat for fysisk og psykisk vold i hjemmet.

I forbindelse med kampagnen svarede mere
end 4.000 børn i 7. klasse på spørgsmål om
oplevelser med og holdninger til vold derhjemme.
Spørgeskemaundersøgelsen viste blandt andet,
at alt for mange børn har oplevet at blive udsat
for vold, og at mange børn ikke ved, hvad der
er rigtigt og forkert, når det handler om fysisk
og psykisk vold.

De unge fortalte modigt og åbent om, hvordan
det er at vokse op med en hverdag præget af vold
og svigt. Ikke kun svigt fra deres forældre, men
også fra andre voksne omkring dem, som kunne
have grebet ind. De unges fortællinger gjorde det
tydeligt, at voksne omkring børn og unge, der
bliver udsat for vold, skal være langt bedre til at
spotte og handle på mistanke om vold og overgreb.

•

”Min far fik faktisk psykologhjælp,
men han indrømmede ikke noget, så
det stoppede bare. Og han var rigtig
glad for at skulle stoppe, for han mente,
at det bare var mig. Han er god til at
virke rigtig sød. Dem fra kommunen
var mere på hans side end min.”
PATRICIA PÅ 16 ÅR
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•

9 pct. af børnene i 7. klasse har været udsat
for grov fysisk vold som slag og spark inden
for de sidste 12 måneder i forbindelse med en
uenighed med en voksen derhjemme.
4 pct. af de børn, som har erfaringer med
fysisk vold derhjemme, mener, det er i orden,
at forældre truer deres børn med at slå dem
som en del af opdragelsen.

Hvis der er mistanke om, at et barn har været udsat
for vold eller seksuelle overgreb, bliver det udredt
i et af landets fem børnehuse, hvor fagfolk er
samlet. I forbindelse med en evaluering af de fem
landsdækkende børnehuse, iværksat af daværende
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og
Sociale Forhold og Socialstyrelsen, gennemførte
Børnerådet en række interviews med børn, som
har været i børnehusene til afhøring og udredning.
Undersøgelsen viste, at børnene følte sig rigtigt
godt hjulpet af børnehusenes fagfolk, men at de
savnede muligheden for at fortsætte forløbet med
psykologen fra huset efter udredningen.

Det var virkelig rart at
snakke med hende, for
man kunne godt mærke,
at hun havde snakket
med børn før, fordi hun
kunne forstå, hvis jeg ikke
kunne sætte ord på det, så
kom hun med nogle ord,
det måske kunne være,
jeg mente.

BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN FORTÆLLER OM VOLD I HJEMMET

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

VIKTORIA PÅ 12 ÅR

HVIS MAN IKKE KAN
STOLE PÅ SINE FORÆLDRE, HVEM KAN
MAN SÅ STOLE PÅ?

”HVIS MAN IKKE
KAN STOLE PÅ
SINE FORÆLDRE,
HVEM KAN MAN
SÅ STOLE PÅ?”
Børn fortæller om vold
i hjemmet (2016)

Alt for mange børn oplever vold i familien,
og det sætter dybe spor. Derfor er det
ekstremt vigtigt, at vi taler højt om både
den fysiske og psykiske vold. Forældre
skal vide, hvor stor skade de påfører deres
børn, når de udsætter dem for vold. Og børn
skal vide, at de har ret til et liv uden vold.
Og sidst men ikke mindst skal fagfolk og
alle andre voksne omkring børnene have
de rette kompetencer, så de tør trodse
tabuerne og gribe ind.
TINAMARIA LARSEN
MEDLEM AF BØRNERÅDET

Børn fortæller om vold i hjemmet

VISIONER OG ANBEFALINGER 2014/2015 · 1 7
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BØRNEPORTALEN

BØRNEPORTALEN ER Børnerådes hjemmeside til
børn og unge, der har brug for hjælp eller vil
vide noget om deres rettigheder. Hjemmesiden
samler en række rådgivningstilbud, sådan at
børn og unge ét sted kan finde frem til netop den
rådgivning, de har brug for. På den måde undgår
de at skulle kontakte flere forskellige rådgivninger,
ligesom de ikke behøver være i tvivl om, hvorvidt
rådgivningen er kvalificeret og i orden.

OM PORTALEN
For at være et rådgivningstilbud, som Børneportalen henviser til, er der en række krav, som
skal opfyldes. Rådgivningstilbuddet skal blandt
andet være gratis og landsdækkende, man skal
kunne henvende sig anonymt, og det skal være
uddannet eller erfarent personale, som rådgiver.

Børneportalen indeholder også vejledning til
børn og unge om, hvilke rettigheder de har på
en række forskellige områder. FN’s Børnekomité
har tidligere kritiseret Danmark for at være
for dårlig til at fortælle børn og unge om deres
rettigheder. Det skal Børneportalen være med til
at rette op på. Man kan fx få klar besked om hele
Børnekonventionen, og hvordan man kan klage til
FN’s Børnekomité, hvis ens rettigheder ikke bliver
overholdt.
IKKE KUN FOR BØRN
Hjemmesiden henvender sig til de 10-15-årige,
men den er også god at kende for de voksne
omkring børn og unge, så de kan hjælpe børnene
med at finde den rigtige rådgivning. Lærere,
pædagoger, psykologer, sundhedspersonale,
frivillige og mange andre faggrupper, der er tæt på
børn og unge i hverdagen, kan spille en vigtig rolle
i forhold til at hjælpe de børn, der fx har personlige
eller familiemæssige vanskeligheder.

VISIONER OG ANBEFALINGER 2016/2017 · 2 1
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BØRN OG UNGE I MEDIERNE

NÅR DU TÆNDER for dit tv, er der ofte børn
og unge på skærmen. Nogle børn fortæller
om personlige og sårbare oplevelser med
fx mobning eller ensomhed, og andre børn
underholder med dans, sang eller skuespil.
Fælles for børnene er, at de er en del af
medie- og underholdningsbranchen, og at
de bliver eksponeret offentligt. Der er mange
beskyttelseshensyn at tage, når børn medvirker
i medierne. Derfor samlede Børnerådet i 2016
to ekspertgrupper med børn og unge, som vi
spurgte, hvordan det er at være i medierne med
en privat historie, og hvordan det er at arbejde i
underholdningsbranchen.
Det ligger Børnerådet meget på sinde, at børn og
unge bliver hørt i den offentlige debat. Børn og
unge har ret til at blive hørt, og debatten bliver
mere kvalificeret, når børnene bliver inddraget
i den. Men hvordan bliver børnene inviteret
ind i den offentlige debat, og hvordan bliver de
behandlet af medierne? De spørgsmål stillede
Børnerådet en gruppe unge, som har prøvet at
fortælle deres historie til offentligheden. De unge
fortalte, at det kan være en voldsom oplevelse at
stå frem, og det kan være svært at styre forløbet og
opmærksomheden. Derfor er grundig forberedelse
og opfølgning vigtig, og det var ikke alle medier,
der havde formået at leve op til deres ansvar over
for børnene.
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”Det kunne være rart at vide lidt
mere om, hvad man skulle tage stilling
til, inden man siger ting til kameraet.
Jeg synes, jeg fik sagt nogle ting,
som var lidt mere private.”
MIKKEL PÅ 15 ÅR

De børn, der medvirker i fx film eller på teater,
er vilde med det. Det ved vi fra ekspertgruppen
om børn i underholdningsbranchen. Sådan skal
det også være. Det skal være sjovt og lærerigt at
arbejde, når man er barn. Men der er alligevel
grund til at kigge deres arbejde efter i sømmene.
For børn under 13 år er ikke entydigt beskyttet
af arbejdsmiljøloven, og børn og unge, der
deltager i talentshows, er slet ikke beskyttet af
nogen lovgivning. Samtidig arbejder børnene
i underholdningsbranchen på en voksenarbejdsplads, hvor der nogle gange mangler et
børneperspektiv. De syv unge eksperter fortalte
om stor arbejdsglæde, men også om arbejdsvilkår,
som ikke er acceptable for børn, fx for lange
arbejdsdage, for meget ventetid, ændringer i
tidsplaner og uklare kontrakter.

”Tit stod der, at vi skulle møde
kl. 9 og kunne gå hjem kl. 16.
Men så blev det fra kl. 9 til 21.
Og så skulle jeg tage toget hjem.
Så jeg var i seng kl. 24. Hvis jeg
havde vidst, at jeg skulle være der
fra kl. 9 til 21, havde jeg nok ikke
sagt ’yes, det gør vi en onsdag, og
så skal jeg op og i skole torsdag’.”

BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE SOM MEDIECASES

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE
BØRN FORTÆLLER OM AT ARBEJDE I UNDERHOLDNINGSBRANCHEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

ELIN PÅ 12 ÅR

DER SKAL
VÆRE ÉN, DER
KUN PASSER
PÅ BØRNENE

”DER SKAL VÆRE ÈN,
DER KUN PASSER
PÅ BØRNENE”
Unge fortæller om at arbejde i
underholdsningsbranchen (2016)

Børn fortæller om at arbejde
i underholdningsbranchen

HELE DANMARK
SIDDER
OG SER MED
Børn og unge som mediecases

”HELE DANMARK
SIDDER OG SER MED”
Børn og unge som mediecses
(2016)

Det er vigtigt, at børn og unge får mulighed
for at være synlige i medierne – både når
det handler om at fortælle personlige
historier, og når det handler om at optræde
og udtrykke sig kunstnerisk. Men en
forudsætning for dét er, at vi passer rigtig
godt på dem, når de gør det. Det gør vi ved
at bakke op om børnene og tale om dem
på en respektfuld og værdig måde, både
når de er ’på’, og når de igen er væk fra
rampelyset. Og det gør vi ved at sikre deres
arbejdsvilkår. Derfor er jeg også rigtig glad
for, at der på bagkanten af undersøgelsen
om børn i underholdningsbranchen er
blevet stillet et beslutningsforslag i
Folketinget om, at alle børn, der arbejder
med underholdning uanset alder og
branche, er beskyttet af arbejdsmiljøloven.
SEBASTIAN DAMKJÆR-OHLSEN
MEDLEM AF BØRNERÅDET

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

DE PRESSEDE UNGE

UNGE KÆMPER i disse år med at leve op til de
ekstremt høje krav, de oplever fra omverdenen.
Krav om det perfekte udseende, om faglige
præstationer, der skal føre til en succesfuld fremtid
på arbejdsmarkedet, og deltagelse i de ’rigtige’
fællesskaber. Det er et pres, som mange unge har
svært ved at håndtere, og for nogle går det direkte
ud over deres fysiske og psykiske trivsel.
Børnerådet har i det forgangne år beskæftiget
sig med de unges trivsel under overskriften
’risikoadfærd og flertalsmisforståelser’. Børne- og
Ungepanelet er blandt andet blevet spurgt til deres
erfaring med selvskade og deres forhold til mad,
træning og rusmidler. Fælles for temaerne er, at
de unge, der udviser risikoadfærd i forhold til
enten selvskade, spisevaner eller rusmidler, trives
dårligere end andre unge.
•
•

I en typisk 9. klasse sidder der fem elever,
som har skadet sig selv.
Af de 22 pct., der har skadet sig selv, er
68 pct. piger, mens 32 pct. er drenge.

I dag kan det desværre være svært at få hurtig
og kvalificeret hjælp, hvis man er i fare for at
skade sig selv. Selvskade fremgår nemlig ikke af
den liste, læger kan bruge til at henvise et barn,
som er i risiko for at blive psykiatrisk patient,
til en psykolog. Clara er en af de unge, der blev
interviewet i forbindelse med undersøgelsen.
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Hendes fortælling er et godt eksempel på, hvorfor
Børnerådet mener, at selvskade bør være på
henvisningslisten.

”Jeg fik ikke behandling, før jeg var
selvmords-truet, hvor jeg dukkede op
på akutmodtagelsen. Så ville de lave
en henvisning, men det ville de ikke
før. Fordi det ikke var slemt nok. De
forebygger ikke. De tager det først, når
det er eskaleret.”
CLARA PÅ 19 ÅR
De unge i undersøgelsen er i høj grad pressede
i forhold til deres krop, mad og træning. Undersøgelsen viser, at knap hver fjerde pige i 9. klasse
er i risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse, og
at kropsidealer påvirker både drenge og pigers
kropsopfattelse.
•

•

23 pct. af pigerne og 9 pct. af drengene
i undersøgelsen er i fare for at udvikle en
spiseforstyrrelse.
15 pct. af drengene og 7 pct. af pigerne
træner seks gange om ugen eller mere.

De unges omgivelser har stort betydning for deres
forhold til alkohol og røg. Fx viser undersøgelsen,
at de unge har overdrevne forestillinger om, hvor

meget deres jævnaldrende synes, det er i orden at
drikke og ryge – et fænomen man i fagtermer kalder
flertalsmisforståelser. Og det påvirker de unges eget
forbrug. Derfor er det vigtigt at udbrede kendskabet
til disse misforståelser og fortælle de unge om, hvad
deres jævnaldrende egentligt synes og gør.

UNGE OVERVURDERER DERES JÆVNALDRENDES
HOLDNING TIL AT DRIKKE ALKOHOL,
RYGE CIGARETTER OG HASH
Unges forestilling om, hvor mange af deres
jævnaldrende, der mener det
Den faktiske andel af unge, der mener det

Det er i orden
at ryge hash
til fester

21%

10%

57%

Det er i orden
at ryge cigaretter
til fester

30%

LENE MØLLER
MEDLEM AF BØRNERÅDET

54%

Det er i orden at
drikke sig fuld
hver weekend

20%

0%

20%

De unges forhold til deres krop, alkohol og
rusmider er alarmerende, og jeg er oprigtigt
bekymret for vores unge menneskers
trivsel og selvværd. Det er ekstremt vigtigt,
at vi som samfund tager ansvar for de
problemer, de unge kæmper med. For det
er ikke bare den enkelte unges ansvar at få
vendt skuden og overbevist sig selv om, at
han eller hun er god nok. Politikere, fagfolk
og forældre skal skabe nogle rammer,
der giver de unge mulighed for at blive
voksne i et miljø, der ruster dem fremfor
nedbryder dem.

40%

Kilde: BørneIndblik ’Unge overvurderer, hvor accepteret
alkohol er blandt jævnaldrende’

60%
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ULIGHED OG BØRNEFATTIGDOM

HVERT FJERDE BARN i 4. klasse i Danmark savner
almindelige goder som at gå til fritidsaktiviteter,
deltage i børnefødselsdage, få morgenmad eller
komme på ferie. Det viste en af Børnerådets
undersøgelser i det forgange år. I forbindelse
med undersøgelsen har Børnerådet udviklet et
afsavns-indeks, der måler hvilke og hvor
mange afsavn, børn oplever. Fritidsaktiviteter
og børnefødselsdage er vigtige adgangsbilletter
til børnefællesskaber, og derfor har det stor
betydning for børns trivsel, hvis de ikke kan
deltage på lige fod med deres jævnaldrende.

”Man er bange for at føle
sig udenfor, fordi det med
ikke at have penge ikke er
noget, som man generelt
snakker særligt meget om.”
ANDREA I 9. KLASSE

Børnerådet har haft fokus på ulighed og børnefattigdom, siden det nye kontanthjælpsloft,
225-timersreglen og en integrationsydelse blev
vedtaget i Folketinget i det forgange år. Børnerådet
er stærkt bekymret for de konsekvenser, initiativerne har for børnene i de familier, der bliver
ramt. Børnerådets formand Per Larsen udtrykte sin
bekymring i et debatindlæg i Politiken i forbindelse
med Børnerådets undersøgelse om afsavn.
I forbindelse med vedtagelsen af de såkaldte
fattigdomsydelser har Børnerådet også været
medunderskriver på et fælles debatindlæg med en
række andre børneorganisationer, hvor et samlet
børnefelt blandt andet kritiserer, at mange familier
vil få vanskeligt ved at blive i deres boliger.

BØRN OG UNGE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND OPLEVER FLERE AFSAVN
100%

Anden etnisk baggrund
end dansk

80%

Undersøgelsen viste også, at børn fra brudte
hjem og børn med etnisk minoritetsbaggrund er
overrepræsenterede blandt gruppen af børn, der
lider afsavn. De børn, der lider afsavn, har lavere
selvværd, er oftere ensomme, føler sig mindre
populære og er oftere kede af det end de børn,
der ikke lider afsavn.
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Etnisk dansk

60%
40%
20%
0%

76%
43%

Ingen afsavn

33%

17%

1 afsavn

24%

7%

2 eller flere afsavn

Kilde: BørneIndblik ’Børn og unge, der lider afsavn, udelukkes fra fællesskabet’

Det er helt urimeligt, at
vi med åbne øjne skaber
så dårlige kår for en stor
gruppe af børn og unge i
Danmark. Og det er endnu
mere urimeligt, når vi nu
ved, at det giver dem langt
dårligere forudsætninger
for et godt voksenliv. Det
danske velfærdssystem bør
netop skåne børn for de
alvorligste konsekvenser
af at vokse op i en familie
med meget trængte
økonomiske kår, i stedet
strammer man grebet om
forældrene, og derved
sanktionerer man indirekte
børnene.
PER LARSEN I POLITIKEN
DEN 4. SEPTEMBER 2016

Alle undersøgelser, inklusive Børnerådets
egne, viser, at det går hårdt ud over børns
trivsel og fremtidsmuligheder at leve med
afsavn. Derfor bliver vi nødt til at råbe op,
når man på Christiansborg aktivt skaber
flere fattige familier. Børnefattigdom er
ekstremt alvorligt. Derfor mener vi, at
man bør genindføre en fattigdomsgrænse
og supplere med afsavnsundersøgelser i
stil med den, Børnerådet har lavet, så vi
kan holde øje med udviklingen og støtte
børnene bedst muligt.
LONE BEYER
MEDLEM AF BØRNERÅDET
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HÅNDBOG I BØRNEINDDRAGELSE

BØRNERÅDET UDGAV i 2016 Håndbog i
børneinddragelse. Fagbogen er en håndsrækning
til alle, der til daglig arbejder med børn og unge
eller med de forhold, der har betydning for børn og
unges liv, og som gerne vil arbejde ambitiøst
med inddragelse.

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

Håndbogen giver nogle grundlæggende
perspektiver på, hvorfor man overhovedet bør
inddrage, samt en række konkrete hands onmetoder til hvordan man arbejder kvalificeret
med børne- og ungeinddragelse. Den indeholder
også overvejelser i forhold til, hvordan man kan
formidle børns stemme, så den får indflydelse.

HÅNDBOG I BØRNEINDDRAGELSE

Børneinddragelse er omdrejningspunktet, når vi gennem
undersøgelser med og om børn
sætter fokus på forskellige
aspekter af børneliv, peger på
lovgivningsmæssige huller eller
uhensigtsmæssigheder i praksis.
Og det er vores klare overbevisning, at der er rigtigt meget at
hente, når man inddrager børn
og unge – det giver fx bedre
anbringelser, bedre behandlingsforløb for indlagte børn og unge
og bedre trivsel i skoler og
dagsinstitutioner.
FORMAND FOR BØRNERÅDET PER LARSEN
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KAPITEL 1 giver en solid baggrundsforståelse for de teorier og
overvejelser, der ligger til grund for at inddrage børn og unge.

1

Fokus på børns
perspektiver

Udvikling af børnesynet
– et historisk perspektiv
Side 16
Fem motivationer for at
inddrage børn og unge
Side 26

For at kunne arbejde professionelt og ikke mindst etisk forsvarligt med
inddragelse af børn og unge er det essentielt at have det forståelses- og
begrebsmæssige fundament på plads. Reel børneinddragelse, hvor børn
og unge mødes som ligeværdige medspillere i en anerkendende og
tillidsfuld proces, stiller store krav til vores egen refleksion og tilgang.

To modeller for
inddragelse af børn
og unge
Side 28

KAPITEL 2 gennemgår dels de rettigheder fra FN’s
Børnekonvention, der danner grundlag for inddragelse,
dels de væsentligste juridiske aspekter og regler omkring
børneinddragelse.
Børnerådets børnesyn
Side 33

Dette kapitel tilbyder en gennemgang af de grundlæggende rammer
omkring børneinddragelse og præsenterer i forlængelse heraf en række
vigtige baggrundsforståelser, blandt andet en historisk gennemgang af
børnesynets udvikling, et rids over de fem mest almindelige motivationer
bag ønsket om at inddrage børn og unge samt to konkrete modeller, som
kan bidrage til en klarere indsigt i inddragelsens formål, muligheder og
begrænsninger. Kapitlet afsluttes med fokus på de etiske aspekter i
forbindelse med børneinddragelse og en opfordring til at arbejde med
etiske retningslinjer.
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Etik i børneinddragelsen
Side 34

FOKUS PÅ BØRNS PERSPEKTIVER I 15

1
2

Fokus på børns
perspektiver

Udvikling af børnesynet
– et historisk perspektiv
Side 16

KAPITEL 3 fokuserer på den grundige forberedelse, der bør
gå forud for at inddrage børn og unge.
Fem motivationer for at
inddrage børn og unge
Side 26

For at kunne arbejde professionelt og ikke mindst etisk forsvarligt med
inddragelse af børn og unge er det essentielt at have det forståelses- og
begrebsmæssige fundament på plads. Reel børneinddragelse, hvor børn
og unge mødes som ligeværdige medspillere i en anerkendende og
tillidsfuld proces, stiller store krav til vores egen refleksion og tilgang.

To modeller for
inddragelse af børn
og unge
Side 28

Juridiske aspekter

Børnekonventionen
og
Børnerådets børnesyn
børns
retsstilling
Side
33
Side 40

Dette kapitel tilbyder en gennemgang af de grundlæggende rammer
omkring børneinddragelse og præsenterer i forlængelse heraf en række
vigtige baggrundsforståelser, blandt andet en historisk gennemgang af
I dette kapitel introduceres en række juridiske aspekter af børnebørnesynets udvikling, et rids over de fem mest almindelige motivationer
inddragelse på baggrund af FN’s Børnekonvention, som for Børnerådet
bag ønsket om at inddrage børn og unge samt to konkrete modeller, som
er udgangspunktet for, hvorfor og hvordan man inddrager børn og unge.
kan bidrage til en klarere indsigt i inddragelsens formål, muligheder og
Konventionen gennemgås kort i et historisk perspektiv, og derudover
begrænsninger. Kapitlet afsluttes med fokus på de etiske aspekter i
fokuserer kapitlet på de vigtigste og mest relevante rettigheder fra
forbindelse med børneinddragelse og en opfordring til at arbejde med
konventionen i forbindelse med inddragelse af børn og unge.
etiske retningslinjer.

Etik i børneinddragelsen
Beskyttelse
Side 34 af
oplysninger fra børn
Side 45
Anonymitet og
fortrolighed
Side 50

KAPITEL 4 indeholder værktøjer til kvantitative og kvalitative
metoder og viser, hvilke muligheder man har for at skalere
metoder op og ned alt afhængigt af kompetencer, tid og
resurser.

Kapitlet indeholder desuden en overordnet og handlingsanvisende del
om håndtering af de oplysninger, man får fra børn, når man arbejder
med børneinddragelse. Det drejer sig både om, hvordan man får lov til
at indsamle oplysninger om børn, hvordan man har pligt til at beskytte
disse oplysninger, og om hvilke rettigheder barnet har i forhold til de
oplysninger, man har indsamlet.
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Samtykke
Side 53

Underretning
Side 60

FOKUS PÅ BØRNS PERSPEKTIVER I 15

2
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JURIDISKE ASPEKTER I 39

Juridiske aspekter

Børnekonventionen og
børns retsstilling
Side 40

I dette kapitel introduceres en række juridiske aspekter af børneinddragelse på baggrund af FN’s Børnekonvention, som for Børnerådet
er udgangspunktet for, hvorfor og hvordan man inddrager børn og unge.
Konventionen gennemgås kort i et historisk perspektiv, og derudover
fokuserer kapitlet på de vigtigste og mest relevante rettigheder fra
konventionen i forbindelse med inddragelse af børn og unge.

Beskyttelse af
oplysninger fra børn
Side 45

KAPITEL 5 handler om, hvordan man kommunikerer til børn
4 og unge før, under og efter en inddragelsesproces.
Værktøjskassen
Anonymitet og
fortrolighed
Side 50

Kapitlet indeholder desuden en overordnet og handlingsanvisende del
om håndtering af de oplysninger, man får fra børn, når man arbejder
med børneinddragelse. Det drejer sig både om, hvordan man får lov til
at indsamle oplysninger om børn, hvordan man har pligt til at beskytte
disse oplysninger, og om hvilke rettigheder barnet har i forhold til de
oplysninger, man har indsamlet.
Dette kapitel er et handlingsorienteret kapitel dels med fokus på teori i
forbindelse med en række relevante metodiske greb, fx opbygning af et
spørgeskema og interviewteknik, dels med fokus på konkrete beskrivelser
af inddragelsesmetoder, fx ekspertgrupper og workshops, og dels
eksemplificeres en række procesøvelser til både større og mindre børn.

X
X

Samtykke
Side 53
Interviews
Side 88Underretning
Side 60
Spørgeskemaer til
børn og unge
Side 101
Spørgeskemaer til
yngre børn
Side 113

Alle metoder og øvelser tager udgangspunkt i Børnerådets egne erfaringer
og er tænkt som inspiration, der kan tilpasses det enkelte inddragelsesforløbs målgruppe, resurser og kompetencer. Hvert underkapitel introduceres med et overblik over, hvem den enkelte metode er særligt relevant for,
og hvad metoden kræver af kompetencer og materialer.

KAPITEL 6 handler om de overvejelser og den planlægning og
forberedelse, der er nødvendig, hvis børn skal eksponeres i
medier, tale til konferencer eller møde beslutningstagere.
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Procesøvelser til
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Spørgeskemaer til
yngre børn
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Alle metoder og øvelser tager udgangspunkt i Børnerådets egne erfaringer
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og presse
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res med et overblik over, hvem den enkelte metode er særligt relevant for, Side 170
Workshops
og hvad metoden kræver af kompetencer og materialer.
Side
129af børn
Guide til
brug
I Børnekonventionens artikel 13 kan man læse, at børn har ret til ytringsi medierne
frihed. Det medfører retten til, at ens stemme bliver hørt og taget alvorligt.
Side 175Procesøvelser
Derfor bør børn og unge, så vidt det er muligt, indgå i formidlingen af
Side 135
deres egne erfaringer til både den brede befolkning og beslutningstagere.
Børns møde med
Procesøvelser til
beslutningstagere
Dette kapitel fokuserer dels på, hvordan man bedst muligt forbereder og
Side 176de yngste
Side 147
håndterer eksponering af børn og unge i medier, dels på hvordan man
planlægger og gennemfører et møde mellem børn og beslutningstageGuide til inddragelse af
re. Endelig gengiver kapitlet anbefalinger fra en række børn, der selv har
børn i udvikling af
prøvet at være i medierne med deres historie, og som har deltaget i Børneonlineplatform
rådets undersøgelse ’Børn som mediecases’ (2016).
Side 150
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KAPITEL 8 indeholder konkrete eksempler på Børnerådets
skriftlige kommunikation med børn og forældre,
interviewguides, Børnerådets officielle børnesyn og
FN’s Børnekonvention.
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Børn som ambassadører
I Børnekonventionens artikel 13 kan man læse, at børn har ret til ytringsfrihed. Det medfører retten til, at ens stemme bliver hørt og taget alvorligt.
Derfor bør børn og unge, så vidt det er muligt, indgå i formidlingen af
deres egne erfaringer til både den brede befolkning og beslutningstagere.
Dette kapitel fokuserer dels på, hvordan man bedst muligt forbereder og
håndterer eksponering af børn og unge i medier, dels på hvordan man
planlægger og gennemfører et møde mellem børn og beslutningstagere. Endelig gengiver kapitlet anbefalinger fra en række børn, der selv har
prøvet at være i medierne med deres historie, og som har deltaget i Børnerådets undersøgelse ’Børn som mediecases’ (2016).
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Interviews
Side 88

6 børneinddragelsesprojekter, der kan virke som inspiration
og
Børn
somvejledning.
ambassadører
Dette kapitel er et handlingsorienteret kapitel dels med fokus på teori i
forbindelse med en række relevante metodiske greb, fx opbygning af et
spørgeskema og interviewteknik, dels med fokus på konkrete beskrivelser
af inddragelsesmetoder, fx ekspertgrupper og workshops, og dels
eksemplificeres en række procesøvelser til både større og mindre børn.
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Eksponering og presse
Side 170
Guide til brug af børn
i medierne
Side 175
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BØRNERÅDETS AKTIVITETER
2016/2017
Alle materialer kan findes på Børnerådets hjemmeside. Børnerådet har udover
nedenstående leveret 30 høringssvar, som også findes på hjemmesiden.

n NYT BØRNERÅD
TILTRÆDER
Per Larsen bliver genudpeget
som formand for Børnerådet,
og fire nye rådsmedlemmer
tiltræder.

n NY LOV OM
VIDEOAFHØRING AF
BØRN UDSAT FOR
SEKSUELLE OVERGREB

n BØRNEINDBLIK
”HVER ANDEN UNG
KENDER IKKE SINE
RETTIGHEDER”

Folketinget vedtager,
efter anbefaling fra
strafferetsplejeudvalget, en
lovændring på baggrund af en
undersøgelse fra Børnerådet
og Rigshospitalets Center
for Seksuelle Overgreb om
børn, der har vidnet i sager
om seksuelle overgreb. Med
lovændringen kan børn op
til 15 år få deres afhøring
videofilmet i stedet for at
skulle vidne i retten.

Halvdelen af unge i 14-15-årsalderen har et lavt kendskab
til deres egne rettigheder.
Derudover oplever unge fra
brudte familier sjældnere at
blive hørt og inddraget i familiens
beslutninger end børn i kernefamilier. Undersøgelsen er
finansieret af VELUX FONDEN.

n BØRNEINDBLIK
”FORÆLDRES
SKÆNDERIER FÅR UNGE
TIL AT BEKYMRE SIG OM
SKILSMISSE”
Forældres hyppige og højlydte
skænderier får unge til at tænke
på skilsmisse. De unge, der
bekymrer sig om skilsmisse,
har lavere livstilfredshed end
andre unge. Undersøgelsen er
finansieret af VELUX FONDEN.

JANUAR 2016

FEBRUAR 2016

MARTS 2016
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n BESØG I CENTER SANDHOLM
Børnerådets formand mødes med Udlændingestyrelsen om uledsagede
flygtninge. Mødet er en opfølgning på Børnerådets undersøgelse, ”Man
har brug for både hjælp og held” (2015), hvor en gruppe unge uledsagede
fortæller om mødet med det danske asylsystem og integrationen i
Danmark.

n DEBATINDLÆG I POLITIKEN
”PRÆCIS I DAG BLIVER EN GENERATION AF BØRN I
DANMARK FATTIGERE”
Regeringen vedtager et kontanthjælpsloft, en 225 timers-regel og en
såkaldt integrationsydelse. Børnerådet og en række børneorganisationer
er stærkt bekymrede for konsekvenserne af de nye ydelser, der skubber
tusindvis af børn ud i fattigdom.

n BESØG I ROSKILDE
KOMMUNE OM ULEDSAGEDE FLYGTNINGE
Børnerådet besøger
Roskilde Kommune for at
høre om deres erfaringer
med modtagelse af børn og
unge, som er flygtet alene.
Kommunen har en klar
procedure, som går i gang,
når barnet ankommer til
kommunen.

n BØRNENOTAT
”BØRNS OPLEVELSER MED BØRNEHUSENE”
Børnerådet bidrager til evalueringen af de fem regionale børnehuse med
interviews af børn, der i forbindelse med sager om seksuelle overgreb
eller vold har været i børnehusene. Børnene føler sig overordnet godt
hjulpet af børnehusenes indsats, men efterlyser mulighed for at fortsætte
psykologforløbet, efter at sagen er udredt i børnehuset.
BØRNENOTAT 1/16
BØRNERÅDET · JANUAR 2016

ERFARINGSOPSAMLING: BØRNS
OPLEVELSER AF BØRNEHUSENE
Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Socialstyrelsen
har iværksat en afdækning af hidtidige erfaringer med de fem landsdækkende
børnehuse. Som led i denne erfaringsopsamling, hvor barnets perspektiv er i
fokus, har Børnerådet gennemført en række interview med børn, som har været
i børnehusene til afhøring og udredning.
I dette notat præsenteres resultaterne af interviewene.

MARTS 2016
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n BØRNEINDBLIK
”7 UD AF 10 UNGE SAVNER DEN FORÆLDER,
DE IKKE BOR HOS”
Rigtig mange unge, der ikke bor hos begge forældre, savner den forælder
og de søskende, de ikke bor sammen med. De unge, som er utilfredse
med kontakten, er oftere ensomme, kede af det og irritable.
Undersøgelsen er finansieret af VELUX FONDEN.

n EKSPERTGRUPPEUNDERSØGELSE
”HELE DANMARK SIDDER OG SER MED”
Børn og unge bliver ofte brugt som cases i medierne, men medierne
er ikke altid deres ansvar bevidst i forhold til de etiske aspekter i at
eksponere børn. De unge i ekspertgruppen fortæller fx om ikke at være
blevet forberedt på, hvad de kan forvente af reaktioner, og at der er
blevet sat spørgsmålstegn ved, om de fortæller sandheden.

n BØRNEINDBLIK
”MERE END HVER FEMTE I 9. KLASSE HAR
SKADET SIG SELV”
I en typisk 9. klasse i Danmark sidder fem elever, som har skadet sig selv.
De unge, som skader sig selv, trives typisk dårligere end andre unge. De
er oftere ensomme og har lavere selvværd, de er plaget af flere former for
daglig mistrivsel, og de er oftere blevet mobbet.

n BØRNERÅDET
PÅ FOLKEMØDE
Børnerådet afholder debatter
om selvskade blandt unge,
ungdomskriminalitet,
og børn, der arbejder i
underholdningsbranchen.
Derudover deltager Børnerådets formand blandt andet
i debat om flygtningebørn,
mægling i skilsmissesager og
social mobilitet.

n DEBATINDLÆG
I POLITIKEN
”VI VED FOR LIDT
TIL AT KORRIGERE
BØRNS KØN”
Hvert år vælger sundhedsvæsenet køn for spædbørn,
der fødes uden et entydigt
køn. Men vi ved ikke nok om
konsekvenserne af at udføre
– eller ikke at udføre – disse
indgreb. Derfor er der brug for
mere viden på området.

n NORDISKE BØRNEOMBUDS FÆLLES STATEMENT
”FLYGTNINGEBØRNS RETTIGHEDER SKAL
SIKRES LANGT BEDRE”
Det er afgørende, at flygtningebørn bliver behandlet med udgangspunkt
i de rettigheder, de har ifølge Børnekonventionen og Den Europæiske
Menneskeretskonvention. Sådan lyder meldingen fra de nordiske
børneombud, da de samles til årsmøde i København.

MAJ 2016

JUNI 2016
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n NY FÆLLES AKTIONSPLAN
MOD MOBNING
Ministeriet for Børn, Undervisning og
Ligestilling, Børnerådet, Red Barnet
og Børns Vilkår lancerer med sparring
fra Mary Fonden en aktionsplan mod
mobning med en række anbefalinger til
politikere og fagfolk samt kampagnen
”Alle for én mod mobning”.

n BØRNEINDBLIK
”HVER FJERDE PIGE I 9.
KLASSE ER I FARE FOR AT FÅ
EN SPISEFORSTYRRELSE”
Slankekur og madritualer er
hverdagskost for flere unge piger i
9. klasse. Piger med risikoadfærd for
spiseforstyrrelser har markant lavere
selvværd, er oftere blevet mobbet og har
oftere skadet sig selv end andre piger.

n DIALOGMØDE MED BØRNEOMBUDDETS PARTER
Børnerådet, Folketingets Ombudsmand og Børns Vilkår, der
udgør børneombuddets parter, inviterer fagfolk og organisationer
til dialogmøde om børneombuddets muligheder og udfordringer.

n DEBATINDLÆG I POLITIKEN
”BØRNENE BLIVER DE STORE TABERE I
REGERINGENS ØKONOMISKE REFORM-SPIL”
Med det nye kontanthjælpsloft og 225-timers-reglen skubber
regeringen indirekte tusindvis af danske børn og unge ud i et liv
med bekymringer, mistrivsel og følelsen af ikke at slå til.

n BØRNEINDBLIK
”BØRN OG UNGE, DER LIDER AFSAVN,
UDELUKKES FRA FÆLLESSKABET”
24 pct. af eleverne i 4. klasse og 18 pct. i 9. klasse savner mindst
ét almindeligt gode. Det er fx at gå til fritidsaktiviteter, at holde
børnefødselsdag eller være på ferie uden for deres hjem. Og det
går ud over deres trivsel. I forbindelse med undersøgelserne har
Børnerådet udviklet et afsavns-indeks, der måler hvilke og hvor
mange afsavn, børnene oplever.

n REKRUTTERING AF NYT
BØRNE- OG UNGEPANEL
Børnerådet får nyt Børne- og
Ungepanel. Mere end 5.000 elever i
7. klasse fra hele Danmark er med i
panelet, der to gange om året besvarer
et spørgeskema om deres oplevelser
af og holdninger til forskellige emner,
som er aktuelle i deres liv eller på den
børnefaglige og politiske dagsorden.

AUGUST 2016
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n BØRNERÅDET UDGIVER ”HÅNDBOG
I BØRNEINDDRAGELSE”
Mange børn og unge oplever, at der bliver truffet beslutninger
om dem, uden at de selv bliver inddraget, og børneperspektivet
mangler ofte i udviklingen af politik og i udviklingen af
børnerettede tilbud, fx i regioner og kommuner. Derfor udgiver
Børnerådet en håndbog i inddragelse af børn og unge målrettet
alle, der arbejder med børn og unge i deres hverdag. Håndbogen
er finansieret af VELUX FONDEN.

SEPTEMBER 2016

SUPPLERENDE
NHRI-RAPPORT
TIL DANMARKS
FEMTE PERIODISKE
BERETNING

n KAMPAGNE PÅ BØRNEPORTALEN
OM BØRNS RETTIGHEDER
Børneportalen lancerer kampagnen #dajegvar15 på Instagram og
opfordrer børn og voksne til at sætte fokus på børn og unges rettigheder.

FN’s Konvention om Barnets Rettigheder
76. Samling

BØRNERÅDET

n BØRNERÅDET
SENDER RAPPORT TIL
FN’S BØRNEKOMITÉ

Børn mangler viden om, hvad der er rigtigt og forkert, når det handler
om fysisk og psykisk vold. Særligt slemt står det til hos de børn, som selv
har været udsat for vold. Undersøgelsen og kampagnen er finansieret af
TrygFonden.

n BØRNEINDBLIK
”FYSISK OG PSYKISK VOLD
ER STADIG EN DEL AF MANGE BØRNS HVERDAG”
9 pct. af børnene i 7. klasse har været udsat for grov fysisk vold som slag og
spark inden for de sidste 12 måneder i forbindelse med en uenighed med
en voksen derhjemme. Mere end hver fjerde har været udsat for grov eller
mindre grov fysisk vold. Undersøgelsen og kampagnen er finansieret af
TrygFonden.

BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN FORTÆLLER OM VOLD I HJEMMET

Børnerådet sender sin rapport
om børn og unges rettigheder
i Danmark til Børnekomitéen,
som holder øje med, at de
lande, der har underskrevet
konventionen, også overholder
den. Rapporten bliver fremlagt
af Børnerådet i februar 2017
for komitéen i Geneve og er
et supplement til den danske
regerings rapport.

n BØRNEINDBLIK
”ALT FOR FÅ BØRN ER KLAR OVER, AT VOLD
MOD BØRN ER FORBUDT”

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

SUPPLERENDE NHRI-RAPPORT TIL DANMARKS FEMTE PERIODISKE BERETNING FN’S KONVENTION OM BARNETS RETTIGHEDER 76. SAMLING
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HVIS MAN IKKE KAN
STOLE PÅ SINE FORÆLDRE, HVEM KAN
MAN SÅ STOLE PÅ?

n EKSPERTGRUPPE-UNDERSØGELSE
”HVIS MAN IKKE KAN STOLE PÅ
SINE FORÆLDRE, HVEM KAN MAN
SÅ STOLE PÅ?”

Unge, der har levet med vold i hjemmet, fortæller
om, hvordan det har påvirket deres barn- og
ungdom. De unge giver anbefalinger til, hvordan
man kan undgå de mange svigt, som de har oplevet, fra både forældre og
voksne. Undersøgelsen og kampagnen er finansieret af TrygFonden.

OKTOBER 2016

Børn fortæller om vold i hjemmet

NOVEMBER 2016
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n DEBATINDLÆG I JYLLANDS-POSTEN
”BØRN HAR RET TIL ET LIV UDEN VOLD”
Rigtig mange af de børn, der bliver udsat for vold, er meget i tvivl om eller
slet ikke klar over, at det er vold. Børnerådets formand mener, det kalder på
et øget fokus på børns rettigheder. Hvis børn kender deres rettigheder, får
de lettere ved at bede om hjælp, passe på hinanden og sige fra.

n DEBATINDLÆG PÅ ALTINGET.DK
”BØRNENE BETALER REGNINGEN
FOR KONTANTHJÆLPSLOFTET”
Regeringens kontanthjælpsloft blev den 1. oktober hverdag for 43.500
børn og unge. Det betyder, at yderligere 7.000 børn og unge bliver ramt
i en sådan grad, at de også ryger under den tidligere fattigdomsgrænse.
Konsekvenserne er alvorlige, livslange og økonomisk urentable.

n BØRNEINDBLIK
”UNGE OVERVURDERER, HVOR
ACCEPTERET
ALKOHOL ER BLANDT
JÆVNALDRENDE”
Overdrevne forestillinger om,
hvor meget jævnaldrende
synes, det er i orden at
drikke og ryge, trives i bedste
velgående blandt unge. Hver
fjerde ung synes, det er i orden
at drikke sig så fuld, at man
ikke kan huske noget dagen
efter.

BØRNEINDBLIK 9/16

n LANCERING AF VIDEO OM
KLAGEMEKANISME FOR BØRN
I 2015 beslutter Danmark, at børn skal have mulighed for at klage
til FN’s Børnekomité, hvis de mener, at Danmark ikke overholder
Børnekonventionen. Det markerer Børnerådet med en video, der fortæller
børn og unge, hvordan de konkret kan klage. Projektet er finansieret af
Børne- og Socialministeriet.

ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET · NR. 9/2016 · 3. ÅRGANG · DECEMBER 2016

ANALYSE: UNGES RISIKOADFÆRD I FORHOLD TIL ALKOHOL, CIGARETTER OG HASH

UNGE OVERVURDERER, HVOR ACCEPTERET
ALKOHOL ER BLANDT JÆVNALDRENDE
Overdrevne forestillinger, om hvor meget jævnaldrende synes, det er i orden at drikke
og ryge, trives i bedste velgående blandt unge. Det viser en ny undersøgelse fra Børnerådet blandt 1.390 elever i 9. klasse. Undersøgelsen viser også, at næsten hver fjerde
ung synes, det er i orden at drikke sig så fuld, at man ikke kan huske noget dagen efter.

Unge i 9. klasse er overbeviste om, at over halvdelen
af deres jævnaldrende synes, det er i orden at drikke
sig fuld hver weekend. Men spørger man de unge,
er det hver femte, der synes, det er i orden. De unge
overvurderer også andre unges opfattelse af hash og
cigaretter. Overdrevne forestillinger, om hvad andre
unge gør og tænker, påvirker de unges eget forbrug
af alkohol og røg, viser undersøgelser. Det får Børnerådets formand til at efterlyse mere oplysning til de
unge, om hvad deres jævnaldrende gør, tror og tænker:
”Hvis unge tror, at alle de andre synes, det er sejt og
helt normalt at drikke sig sanseløst beruset og ryge
hash og cigaretter, vil de selvfølgelig gerne leve op til
den forestilling. Vi har i mange år vidst, at de unges
gøren og laden kan ændres, hvis de bliver oplyst om,
hvad deres jævnaldrende reelt mener og gør. Det er på
tide, at vi for alvor sætter ind med mere oplysning til
de unge,” siger Børnerådets formand Per Larsen.
Undersøgelsen bekræfter billedet af en udbredt
drukkultur blandt danske unge. Langt størstedelen
har haft deres alkoholdebut i 9. klasse, og halvdelen
af dem har drukket sig så fulde inden for den seneste
måned, at de ikke kan huske noget dagen efter. Og
det er helt i orden, mener hver fjerde ung. De fleste
unge peger på, at de drikker og ryger, fordi deres
venner gør det. Men som 15-årige Storm fortæller,
smitter voksnes alkoholforbrug også af på de unge:
”Alle voksne mennesker drikker noget alkohol en
gang imellem, så på den måde tænker jeg, det er
mere acceptabelt at drikke end at ryge hash og
cigaretter.”

NOVEMBER 2016
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Undersøgelsen viser også en sammenhæng mellem
de unges trivsel, og hvor meget de drikker og ryger.
Over en tredjedel af unge, der mistrives, er på druk
flere gange om måneden, ryger mere og har prøvet at
ryge hash. Denne gruppe af unge er også mere tilbøjelige til at drikke for at være en del af fællesskabet og
for at glemme deres problemer. ”Samlet set peger
undersøgelsen på en usund rusmiddelkultur. Voksne
skal huske at være rollemodeller, der hjælper unge
med at have fællesskaber, hvor omdrejningspunktet
ikke er druk og rygning,” mener Per Larsen.
UNDERSØGELSENS HOVEDRESULTATER
• 87 pct. af de unge har prøvet at drikke alkohol
mindst én gang. Halvdelen af dem har prøvet det
mange eller en del gange.
• 23 pct. af de unge synes, det er i orden at drikke sig
så fuld, at man ikke kan huske noget dagen efter.
• 20 pct. af de unge mener, det er i orden at drikke
sig fuld hver weekend. Men de tror, at 54 procent
af deres jævnaldrende mener, det er i orden.
• 10 pct. af de unge mener, det er i orden at ryge
hash til fester. Men de tror, at 21 procent mener,
det er i orden.
• 30 pct. af de unge mener, det er i orden at ryge
cigaretter til fester. Men de tror, at 57 procent
mener, det er i orden.
• Majoriteten af de unge siger, at de drikker og ryger
cigaretter og hash, fordi deres venner gør det.
• Mere end hver tredje, der oplever 5-8 former for
ugentlig mistrivsel, ryger og drikker mere end
andre unge.

DECEMBER 2016
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n ÅBENT BREV TIL FOLKETINGET
råd til fagfolk om
”FOLKETINGET BØRGode
BEKÆMPE
mødet med børn og unge
BØRNEFATTIGDOM I DANMARK”

Gode råd til fagfolk om
mødet med børn og unge
ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

Børnerådet sender sammen med en række
De bliver ved med at
organisationer et åbent brev til blandt andet Socialsige: ’Jeg kæmper for
dig, jeg skal nok blive
udvalget og Beskæftigelsesudvalget i Folketinget
ved.’ Så går der en
måned, og så er de
TAG UD
OG GEM
samt Kommunernes Landsforening
om bekymforsvundet. Så er der
en ny, som man skal
prøve at overtale og
ringen for de tusindvis af børn, hvis forældre er
forklare alting.
omfattet af de nye lave sociale ydelser.

BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE
BØRN FORTÆLLER OM AT ARBEJDE I UNDERHOLDNINGSBRANCHEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

BØRNERÅDET
VESTERBROGADE 35A
1620 KØBENHAVN V
TLF.: 33 78 33 00
WWW.BRD.DK

DER SKAL
VÆRE ÉN, DER
KUN PASSER
PÅ BØRNENE
Børn fortæller om at arbejde
i underholdningsbranchen

n EKSPERTGRUPPEUNDERSØGELSE
”DER SKAL VÆRE
ÉN, DER KUN
PASSER PÅ
BØRNENE”
BØRNERÅDET
VESTERBROGADE 35A
1620 KØBENHAVN V
TLF.: 33 78 33 00
WWW.BRD.DK

Børn, der arbejder i
underholdningsbranchen, er ikke beskyttet godt
nok af arbejdsmiljøloven, og nogle børn er slet ikke
beskyttet af lovgivning. Derudover fortæller børnene
fra ekspertgruppen, der har erfaring fra branchen,
om urimelige arbejdsvilkår.

n BØRNEINDBLIK
”MANGE BØRN KOMMER I BØRNEHAVE,
SELVOM DE ER SYGE”
Over halvdelen af børnehavebørnene i Børnerådets
Minibørnepanel har prøvet at komme syge i børnehave, og hvert 10. barn har oplevet det mange gange.
Det er desuden stadig mor, der tager langt de fleste
syge- og fridage med børnene.

JANUAR 2017

JEG SYNES,
AT MINE
MENINGER
TÆLLER,
NÅR DET
ER MIT LIV

n PJECE
”GODE RÅD TIL FAGFOLK OM
MØDET MED BØRN OG UNGE”
Børnerådet har samlet en række gode råd til fagfolk
om mødet med børn og unge. De gode råd tager
udgangspunkt i børn og unges erfaringer med det
offentlige system. Pjecen er udgivet med støtte fra
VELUX FONDEN.

n KRONIK I POLITIKEN
”BØRNS RETTIGHEDER BLIVER
STADIG KRÆNKET”
Den danske regering skal til eksamen i Børnekonventionen i 2017, og vi kommer ikke til at kunne
prale af topkarakterer. Selvom danske børn på mange
måder lever under gode og ordenlige forhold, er der
stadig en lang række eksempler på, at danske børns
rettigheder bliver overset, tilsidesat eller krænket.

FEBRUAR 2017
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ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER

ÅRET DER KOMMER

n BØRN OG UNGE I DET SOMATISKE SYSTEM

n GRØNLANDSKE BØRN I DANMARK

TEMAUNDERSØGELSE OG BØRNEINDBLIK
Undersøgelserne fokuserer på børn og unges
oplevelser med børneafdelinger, ambulatorier
og hospitalernes akutmodtagelser. I forbindelse
med undersøgelsen er ca. 50 børn, der har været
i kontakt med et hospital, blevet interviewet.
Derudover består undersøgelsen af kvantitative
data fra et spørgeskema besvaret af ca. 4.000
elever i 7. klasse fra Børne- og Ungepanelet.
Undersøgelsen er finansieret af VELUX FONDEN.

EKSPERTGRUPPEUNDERSØGELSE
Børnerådet har samlet en ekspertgruppe med
syv grønlandske børn, der er bosat i Danmark.
Formålet med undersøgelsen er at få viden om,
hvad flytningen fra Grønland til Danmark betyder
for de grønlandske børns liv, og hvilke tilbud der
kan støtte dem i at blive inkluderet og få et godt liv.
Undersøgelsen er finansieret af VELUX FONDEN.

n SYRISKE BØRN I DANMARK
RAPPORT OG BØRNEINDBLIK
Danmark modtager i disse år flere flygtninge,
end vi er vant til, og mange af dem er børn. For
at få et indblik i børnenes oplevelser med at få en
hverdag i Danmark, har Børnerådet interviewet 11
syriske børn. De kvalitative data bliver i en rapport
sat i relation til kvantitative data fra Børne- og
Ungepanelet om børns kendskab og holdninger
til flygtningebørn.

n BØRNERÅDET PÅ FOLKEMØDET
Børnerådet deltager igen i år i Folkemødet med
blandt andet debatter om børn i det somatiske
system og om børn, der bliver tabt i overgange
mellem systemer.

n BØRNERÅDET FLYTTER TIL BILLUND
Den 1. oktober flytter Børnerådets sekretariat til
Billund som en del af regeringens udflytning af
statslige arbejdspladser. Flytning og etablering
vil kræve tid og resurser, og det betyder, at der er
planlagt færre aktiviteter for 2017/2018.

n DIGITAL MOBNING
BØRNEINDBLIK
Børne- og Ungepanelet har svaret på spørgsmål
om deres egne og andres forestillinger om og
erfaringer med digital mobning.

VISIONER OG ANBEFALINGER 2016/2017 · 4 1

OM BØRNERÅDET

BØRNERÅDET er et statsligt råd, der er sat i verden
for at være talerør for børn i Danmark og for at
sikre børns rettigheder og fremme deres udvikling
og trivsel. Børnerådet arbejder med afsæt i FN’s
Børnekonvention, som Danmark skrev under på
i 1991. Børnerådet består af seks rådsmedlemmer
og en formand. Det daglige arbejde og den
løbende rådsbetjening varetages af et sekretariat.
Der er særligt to artikler i Børnekonventionen,
som har betydning for Børnerådets arbejde. Det er
artikel 3, der pålægger samfundet at sikre barnets
tarv, når der træffes beslutninger om børn og
unge, og artikel 12, hvor det hedder, at børn skal
inddrages i forhold, der vedrører dem. Derfor
består meget af Børnerådets arbejde i at inddrage
børn og unge og indhente deres perspektiver på
forskellige områder, der vedrører dem, og også at
løfte deres holdninger videre til beslutningstagere
på alle niveauer.
Børnerådets inddragelsesarbejde foregår blandt
andet ved hjælp af Børnerådets Børne- og
Ungepanel, der består af ca. 5.000 børn, som
rådet følger over en treårig periode. De besvarer
et spørgeskema om forskellige emner, der vedrører børn og unges liv, to gange årligt. Det er
Børnerådets holdning, at også de yngste børn har
ret til at blive hørt og inddraget. Derfor arbejder
rådet med et Minibørnepanel, hvor ca. 1.000
børnehavebørn kommer med deres perspektiver
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på forskellige emner ved hjælp af et talende
spørgeskema.
Ud over den kvantitative viden, som rådet
indsamler gennem de to paneler, gennemfører
Børnerådet også kvalitative undersøgelser. Her
inddrager rådet børn og unge, der har erfaringer
med en særlig livssituation. I det forgangne år
har Børnerådet fx talt med børn, der arbejder i
underholdningsbranchen, og unge der har været
udsat for vold i hjemmet gennem deres barndom.
Børnerådet har til opgave at rådgive ministerier
og Folketinget om børnerelaterede forhold. Når
Børnerådet skal bringe børnenes holdninger
og erfaringer videre, foregår det via en lang
række kommunikationskanaler. Rådet afgiver
fx høringssvar til Folketinget, formidler
undersøgelsesresultater til fagfolk og arrangerer
møder mellem børn og beslutningstagere.

BØRNERÅDETS
VISION OG MISSION
Det er Børnerådets vision, at børn og unge i Danmark trives og bliver set og hørt, og
at børn og unge bliver tilgodeset i dansk lovgivning.
Vores mission er på baggrund af børns egne udsagn og oplevelser at være fortaler
for alle børn og unge og sikre deres rettigheder, udvikling og trivsel.
•
•
•
•
•
•

Vi inddrager aktivt børn og unges synspunkter i rådets arbejde.
Vi overvåger forholdene for børn og unge.
Vi tager visionære og konstruktive initiativer, der bygger bro
mellem behov og løsninger for børn og unge.
Vi arbejder systematisk for udvikling af viden om børn og unges livsbetingelser.
Vores arbejde er baseret på omhyggelig, eksplicit og kritisk brug af
den aktuelt bedste viden.
Vi er uafhængige af politiske og økonomiske interesser.

BØRNERÅDETS MEDLEMMER

PER LARSEN

SEBASTIAN DAMKJÆR-OHLSEN

Formand for Børnerådet

Cand.pæd. i pædagogisk psykologi og

Tidligere chefpolitiinspektør i Københavns politi

socialpædagog. Selvstændig pædagogisk

og særlig rådgiver for kriminalitetsforebyggelse

psykologisk konsulent.

og bandekonflikt i Københavns Kommune.

Udpeget for området Børns kultur og fritidsliv.

Vicepræsident i Kræftens Bekæmpelse og
ambassadør i Frivilligrådet.

LONE BEYER

LENE MØLLER

Næstformand for Børnerådet

Mastergrad i sundhedspædagogik.

Cand.pæd.psyk. og uddannet lærer.

Ledende sundhedsplejerske i

Konsulent i Børne- og Ungdomsforvaltningen

Rødovre Kommune.

i Københavns Kommune.

Udpeget for området Børns sundhed.

Udpeget for området Børn og unges skoleliv.

ANNETTE DUE MADSEN

TINAMARIA LARSEN

Cand.psyk., familieterapeut og uddannet lærer.

Cand.pæd. i pædagogisk sociologi,

Centerleder i Center for Familieudvikling.

PD i socialpædagogik og uddannet

Udpeget for området Børn og unges

socialpædagog. Forstander på den

opvækst og udvikling.

sikrede institution Kompasset samt
bestyrelsesmedlem i FADD.
Udpeget for området Børns retsstilling.

PREBEN SIGGAARD
Cand.pæd.psyk. og uddannet lærer.
Chef for skoler og daginstitutioner i
Herning Kommune.
Udpeget for området Børns skoleliv.

BØRNERÅDET · VESTERBROGADE 35 A · 1620 KØBENHAVN V · TLF.: 33 78 33 00 · MAIL: BRD@BRD.DK · WWW.BRD.DK

