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Ny Reform 
Børnene Først
Den 1. jan. 2020 Mette F.’s nytårstale 

Den 27. jan. 2021 Regeringens udspil

Den 11.maj 2021 Bred politisk aftale

Den feb. II 2023 Barnets lov fremsættes

Den 1. okt. 2023 Forventet ikrafttrædelse 



Ny Reform Børnene Først

Skriv hvad præsentationen handler om3

• Mange gode takter i Reformen

• Positivt, at barnet og det socialfaglige arbejde er 

omdrejningspunktet.

• Fokus på både anbringelse og det forebyggende arbejde.

• En mere enkel lovgivning – Ny Barnets Lov

Enkelte hår i suppen

• For lidt fokus på de udsatte børns skolegang

• For lidt fokus på forskning



• Barnet i centrum

• Èn lov – Barnets Lov

• Hvad er nyt, og hvad vil det betyde i den 
kommunale praksis?

• Hvilken faglighed vil det kræve?

• Arbejdsgrupper og partnerskaber

• Opfølgning og implementering

• 7 politiske målsætninger

Børnene Først

Agenda



Barnet i centrum

KL’s Børn & Unge Topmøde 20235

Tidssvarende børnesyn

Ret til at blive hørt og inddraget

Børnevenligt system

Flere rettigheder og mere 

retssikkerhed



Hvad er nyt?

KL’s Børn & Unge Topmøde 20236

Tidlig indsats

• Anbringelse og tvangsbortadoption fra fødslen, 
anbringelse af søskende, familieanbringelser og 
Familiehuse. 

Kontinuitet og stabilitet

• Permanente anbringelser, flere adoptioner, to 
sagsbehandlere og færre myndighedspersoner.

Civilsamfundet

• Støttepersoner, venskabsfamilier og 
psykologbehandling.



Hvilken faglighed vil det kræve?

Nyt mindsæt:

• Ny forenklet lovgivning med fokus på barnet, 

hyppigere dialog og kortere vej fra bekymring til 

beslutning.

• Kompetencer i inddragelse og børns rettigheder.

• Anbringelse ikke sidste udvej, men den rette 

forebyggelse.

• Inddragelse af civilsamfundet. 



Børnene Først

Arbejdsgrupper og 
partnerskaber

Skriv hvad præsentationen handler om8

Arbejdsgruppe 

Reform af 

plejefamilieområdet.

Arbejdsgruppe 

Børne- og familie-

rådgiveruddannelsen.

Nytænkning 

Efterværnsområdet.



Opfølgning og 
implementering

Evaluering af reformen efter to og fire år.



7 politiske målsætninger

Skriv hvad præsentationen handler om10

1. Udsatte og anbragte børn og unge trives bedre.

2. Anbragte børn og unge oplever færre skift og bedre kontinuitet.

3. Udsatte børn skal tidligere modtage sociale indsatser.

4. Flere udsatte og anbragte børn og unge oplever, at de har en 

voksen, de kan stole på.

5. Udsatte og anbragte børn og unge oplever i højere grad at blive 

hørt og inddraget i sagsbehandlingen.

6. Flere udsatte og anbragte børn skal opleve at have tillid til 

systemet.

7. Flere udsatte børn og anbragte skal gøre brug af deres 

rettigheder.



Tak for i dag – god tur til næste temamøde. 


