
Med forældrehandleplaner og støtte til forældrene som eksempel sætter foreningen RIFT denne dag fokus på 
baggrund, tilblivelsesproces og den manglende substans i aftalen ”Børnene Først”. 

Mødeindhold og baggrund 
Socialminister Astrid Krag har kaldt aftalen om ”Børnene Først” for ”det største socialpolitiske fremskridt i nyere tid. ”

Forfatter, vicedirektør i DJØF Sigge Winther Nielsen peger i sin aktuelle bog: ”Entreprenørstaten” på, at reformer 
alt for sjældent løser problemer i vores samfund. At der ofte er tale om pseudopolitik, hvor der mangler det, der 
skal til for at skabe forandring, f.eks. finansiering, viden og tålmodighed. 
””Børnene Først” ser ud til at blive endnu en reform, der bliver gennemført hurtigt og uden større opbakning fra 
praktikere og fagpersoner” skriver Sigge Winther Nielsen (s.118) efter at have påpeget, at ”Barnets Reform” fra 
2011 endnu ikke er implementeret. Sigge Winther Nielsen indleder dagen med ovennævnte fokus, som følges 
op med et fokus på aftalens tilblivelsesproces ved Gitte Haslebo, cand.psych, organisationskonsulent fra 
Aktionsgruppen for Børns Velfærd.  
Cand. jur. Bente Adolphsen vurderer herefter indholdet i ”Børnene Først” og chancerne for, at implementering af den 
kommende ”Barnets Lov” vil lykkes med at få etableret forældrehandleplaner og bedre indsatser for forældre/ familie.

Forældrehandleplaner og støtte til forældrene
Repræsentant fra Ankestyrelsen og Gøye Thorn Svendsen, Socialstyrelsen fremlægger resultaterne af deres 
undersøgelse/ anbefalinger fra hhv. ”Støtte efter servicelovens § 54 til forældre, hvis barn er anbragt” og ”Målrettet 
støtte til forældre hvis barn eller unge er anbragt”.

Foreningen RIFT fremlægger case-samling om forældrehandleplaner. Forældrehandleplaner er et gennemgående 
bud i Aftaleteksten ”Børnene Først” på, hvorledes man kan støtte forældrene. Forældrehandleplaner har dog været 
vedtaget siden Graversen-betænkningen i 1990 og været del af loven siden 2004. RIFT gennemgår i case-samling 
de nyeste rapporter fra hhv. Ankestyrelsen og Socialstyrelsen (ved pwc og VIVE) om støtte til forældre til anbragte 
børn og unge og fremlægger/gennemgår i lyset heraf forældrehandleplaner for at påvise den bedrøvelige aktuelle 
status. Ofte udarbejdes der ikke forældrehandleplaner, og når de endelig bliver lavet, så er det gennemgående 
uden faglig kvalitet og anvendelighed.
Dagen afsluttes med en paneldebat hvor oplægsholdere drøfter med politikere:
Karina Adsbøl og DF; Trine Torp, SF.
Repræsentant fra Socialministeriet, inviteret
Organisationer: Tine Vesterby Sørensen, Centerchef, medlem af Børne- og Kulturchefforeningen og  
Signe Færch, Dansk Socialrådgiverforening:
Hvad der skal til, for at intentionen i aftalen ”Børnenes Først” om øget indsats også for forældrene kan sikres?

Tilmelding og betaling  
Tilmelding og betaling rift.nemtilmeld.dk eller på RIFTs hjemmeside rift.center/tema-arrangementer  
Pris 400 kr. inkl. forplejning: Kaffe/the, sandwich. 
Vi anbefaler hurtig tilmelding. Mail sus.munck@mail.tele.dk, hvis du ikke har økonomisk mulighed for at betale.  
Vi har et mindre antal fripladser til rådighed.

Tid og sted  
Valby Kulturhus, Teatersalen (Toftegårds Plads) Valgårdsvej 4, 2500 Valby tirsdag 2. november, 2021, kl.10.00 -15.30.  
Parkering: Kom i god tid, det kan tage tid at finde en P-plads i området. Kulturhuset ligger tæt på bus og tog.

Sara Houmann Mortensen

Tirsdag den 2. november 2021 kl. 10.00 -15.30, 
Valby Kulturhus Valgårdsvej 4, 2500 Valby (ved Toftegårdplads)

TEMA-DAG: 
Børnene Først – eksempel på pseudo-politik?
Fokus på forældrehandleplaner.

https://rift.nemtilmeld.dk
https://rift.center/tema-arrangementer
mailto:sus.munck%40mail.tele.dk?subject=Tilmelding%20og%20betaling


Program den 2. november 2021
Temaarrangement: Børnene Først – eksempel på pseudo-politik? 

Fokus på Forældrehandleplaner/ indsatser for forældre til anbragte børn og unge.

Fra. 9:30 Indskrivning, Kaffe, the og en bolle.  Alle tiderne er inkl. spørgsmål fra salen 

10.00 - 10.10 Velkomst ved RIFT ved ordstyrer Erling Frederiksen, RIFT.

10.10 - 10.50 Sigge Winther Nielsen: Tendensen til nedprioritering af sikring af implementering af 
nye love og reformer. 

10.50 - 11.20 Tilblivelsesproces og status for aftalen ”Børnene Først” analyseret af 
Aktionsgruppen for Børns Velfærd/ ved Gitte Haslebo, cand.psych, 
organisationskonsulent.

11.20 - 11.35 Kaffe/te-pause. 

11.35 - 12.05 Vurdering af ”Børnene Først”: Indhold og implementering med særligt fokus 
på indsatser for forældre/ familier (forældrehandleplaner), ved Cand. jur. Bente 
Adolphsen.

12.05 - 12.45 Frokostpause.

12.45 - 13.45 ”Målrettet støtte til forældre hvis barn eller ung er anbragt”, Gøye Thorn Svendsen 
og Mette Agerskov Smith fra Socialstyrelsen fremlægger resultater fra projektet.
”Støtte efter servicelovens § 54 til forældre, hvis barn er anbragt”, repræsentant fra 
Ankestyrelsen fremlægger resultater fra undersøgelsen. 

13.45 - 14.25 Susanne Munck fra RIFT fremlægger eksempler på erfaringer med 
forældrehandleplaner og bekymringer for, at ”Børnene Først” ikke vil højne 
kvalitet og retssikkerhed i indsatsen overfor forældrene/ familier (underbygget af 
udarbejdet case-samling).

14.25 - 14.40 Kaffe/te-pause. 

14.40 - 15.25 Paneldebat: Hvad skal der til, for at intentionen i aftalen ”Børnene Først” om øget 
indsats for forældrene kan sikres?
Politikere: Karina Adsbøl og DF; Trine Torp, SF.
Repræsentant fra Socialministeriet, inviteret.
Organisationer: Tine Vesterby Sørensen, Centerchef, medlem af Børne- og 
Kulturchefforeningen og Signe Færch, Dansk Socialrådgiverforening.
Oplægsholdere: Gitte Haslebo fra Aktionsgruppen for Børns Velfærd;  
Cand. Jur. Bente Adolphsen og Susanne Munck, RIFT.

15.25 - 15.30 Farvel og tak for i dag v. RIFT.
 
Arrangør 
Foreningen RIFT (Foreningen for Retssikkerhed i Familiers Trivsel), www.rift.center - hvis du vil sikres fremover at 
modtage vore invitationer, hjælper du os ved at tilmelde dig vores mailingliste på hjemmesiden www.rift.center

www.rift.center

Tak til Græsrodsfonden for støtte.

https://www.rift.center/
https://www.rift.center/
http://www.rift.center

