
  



PROGRAM – med forbehold for ændringer 
 

 

 

 

Kl. 09.30 Velkommen til konferencen  

v. Christina Krzyrosiak Hansen, næstformand, KL’s Socialudvalg 

 

Kl. 09.50 Perspektiver på kvalitet i anbringelsen 

En anbringelse uden for hjemmet er en af de mest indgribende foranstaltninger i et barn og en fami-

lies liv. Det er derfor vigtigt, at der er kvalitet i anbringelsen. Men hvad er kvalitet, og for hvem og 

hvornår? Det kan være svært at holde fokus på kvalitet i de mange forskellige processer, som udgør 

en anbringelse, og ikke mindst kontinuerligt sikre, at kvalitet i sidste ende handler om barnets triv-

sel og udvikling. Det er derfor vigtigt at starte en diskussion af perspektiverne på kvalitet, og hvilket 

vidensgrundlag, de forskellige perspektiver hviler på. 

v. Tea Torbenfeldt Bengtsson. professor MSO på VIVE og del af videnscenter om Børneinddragelse 

og udsatte børns liv 

 

Kl. 10.10 Kvalitet i anbringelsen – undervejs og i anbringelsen 

Når et barn anbringes, står alle i dilemmaer til halsen. Først skal beslutningen om anbringelse træf-

fes, og de mange forhold, der skal belyses, fører til beslutningsregler, der gør det nemmere. Er det 

de rigtige? Når barnet er anbragt, skal det sikres, at det udvikler sig i den rigtige retning. Er det 

viden i praksis hos kommunen, måles det, tales der sammen, hvordan påvirker det den anbragte? 

Det vigtige er at kende dilemmaer fra praksis og forskning, at håndtere dem og ikke mindst arbejde 

med løsninger, som er relevante og skaber forbedring mens den anbragte er anbragt. 

v. Frank Ebsen, fil.dr. i socialt arbejde, cand.merc. docent, Københavns Professionshøjskole, Inst. 

for Socialrådgiveruddannelse – inst.chef 

 

Kl. 10.55 Pause 

 

Kl. 11.15 Hvad er kvalitet i anbringelsen – oplæg og debat mellem en række interessenter 

De anbragtes Vilkår, Landsorganisationen for sociale tilbud, Børne- og Kulturchefforeningen, Børne-

rådet og Børns Vilkår vil give hver deres input til, hvordan vi kan forstå kvalitet i anbringelse set fra 

hver deres stol, fulgt op af en debat mellem parterne. 

v. Leika Fuglsang, næstformand, De Anbragtes Vilkår, Mads Roke Clausen, direktør 

Landsorganisationen for sociale tilbud, Helle Støve, formand for det landsdækkende Børne- og 

Familienetværk i Børne- og Kulturchefforeningen, Agi Csonka, formand for Børnerådet, Marianne 

Rasmussen, chef for rådgivning og bisidning, Børns Vilkår 

 

Kl. 11.45 De anbragte piger: ”Vi kæmper for at få et ordentligt liv” 

 Et kort indblik i anbragte unge pigers ønsker til et ordentligt liv. 

 Filmindslag 

 

Kl. 12.00 Frokost  

 

Kl. 13.00 Trivsel blandt anbragte børn og unge 

Anbragte og tidligere anbragte unge står ved overgangen til voksenlivet med et svagere afsæt end 

deres jævnaldrende, bl.a. i forhold til lavere trivsel, flere skoleskift, mere fravær og dårligere skole-

resultater. Vores viden om anbragte børns trivsel er en forudsætning for at der kan skabes en reel 

forandring og deraf iværksættelse af initiativer, der understøtter en kvalitativ udvikling for anbragte 

børn og unge. I dette oplæg kortlægges trivslen blandt unge i aldersgrupperne 11, 13, 15 og 17 år , 

set fra deres eget perspektiv.  

v. Mette Lausten, seniorforsker, ph.d. (økonomi), VIVE 

 
  



Kl. 13.25 Skolegang er en af de væsentligste beskyttelsesfaktorer for udsatte børn og unge 

Anbragte børn og unge klarer sig markant dårligere i både 9. klasse og i videre uddannelse end 

deres jævnaldrende ikke-anbragte. Forskere fra DPU, Aarhus Universitet har de seneste otte år fulgt 

læringsprogrammet Lær for Livet, og følgeforskningen viser, at det er muligt at bryde det mønster.  

v. Illa Westrup Stephensen, direktør i Lær for livet 

 

Kl. 13.45 Stil krav til anbragte børns læring 

Jammerbugt Kommune indgår sammen med 4 skoler i et projekt under Socialstyrelsen, der har sat 

fokus på anbragte børn og unges læring. I Jammerbugt Kommune har det betydet en væsentlig for-

skel på, hvordan både skole og børn har forandret læringsperspektivet ved at stille krav til de an-

bragte børn og unge. 

v. Helle Nørgaard Pedersen, skole- og dagtilbudschef, Jammerbugt Kommune og Anja Rasmussen, 

lærer og læringsvejleder på Saltum Udeskole i Jammerbugt Kommune 

  

Kl. 14.05 Pause 

 

Kl. 14.30 I Lundekollektivet er kvalitet i anbringelsen mere end det, der kan måles 

 Lundekollektiver satte sig for et par år siden for at identificere og sætte fokus på, hvad kvalitet er 

for en størrelse i arbejdet med anbragte børn og unge. Kvalitet er en kompleks størrelse og omfatter 

mere end konkrete metoder og indsatser. Lundekollektivet har undervejs identificeret fem 

parametre, som i dag vægtes betydelige i arbejdet med at få børnene og de unge videre efter deres 

anbringelse. 

v. Brian Mårtensson, bestyrelsesmedlem og Frank Falentin Sørensen, leder og medstifter af 

Lundekollektivet 

 

Kl. 14.50 Kan vi nuancere problemfortællingerne om anbragte børn og unge? 

 Kan kvalitet også handle om at bevare blikket for forskellige perspektiver i mødet med anbragte 

børn og unge? Udsathed og udfordringer er oftest hovedfokus i omtalen af anbragte børn og unge. 

Det er fortællinger, der siger noget om hvad vi forventer af børnene og deres muligheder. Men 

risikerer vi hermed at overse, alt dét andet, som de også er og kan? Med afsæt i en ph.d.-afhandling 

præsenterer dette oplæg en række historier fortalt om og af anbragte børn og unge, med henblik på 

at nuancere og udfordre problemfortællingerne.  

v. Manon Alice Lavaud, cand.soc., ph.d., adjunkt i social- og specialpædagogik på Københavns 

Professionshøjskole 

 

Kl. 15.15 To unges fortælling om deres anbringelsesforløb 

De unges egen fortælling om den dårlige og den gode anbringelse. Hvad kan vi lære af det, når vi 

skal skabe kvalitet i anbringelsen? 

v. DAV 

 

Kl. 15.45 Inden vi siger tak for i dag 

v. Janet Samuel, kontorchef, KL 

 

Kl. 16.00 Kom godt hjem 


