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Når du ikke
kan bo
derhjemme
DU HAR FÅET DETTE HÆFTE,
fordi du skal bo – eller måske allerede bor – et andet sted end hos
din mor og far.
Det kan være svært at skulle bo et
fremmed sted og undvære alt det
kendte. Især hvis du ikke selv synes,
det er en god idé. Men kommunen
har bestemt, at det er bedst, at I
skal bo hver for sig – i hvert fald i
et stykke tid. Meningen er, at du
skal have det godt og udvikle dig
mest muligt. Og det har kommunen vurderet, at du ikke kan lige nu
derhjemme.
Nogle anbragte børn bor i plejefamilier. Andre bor på opholdssteder
eller institutioner for børn, hvis de
har det ekstra svært. Folderen her
giver gode råd til jer alle sammen,
og du kan også læse om, hvad du

har ret til, når du ikke bor derhjemme. Når du ved, hvad du har ret til,
og hvad de voksne kan hjælpe dig
med, er det også nemmere at tale
med de voksne om, hvordan de kan
hjælpe dig bedst muligt, og hvordan reglerne skal være for dig.
Alt det, der står i dette hæfte,
kommer fra love og regler, som
Danmark har skrevet under på, at
de vil følge. Reglerne står i noget,
der hedder Børnekonventionen.
Og den lov, som handler om din
anbringelse, hedder Serviceloven.
Alle børn i Danmark har ret til et
godt liv – det gælder også for børn,
der ikke bor hos deres mor og far.
Anbragte børn har samme rettigheder som alle andre, og de har ret
til blive behandlet lige så godt som
alle andre børn og unge i Danmark.
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Hvad nu hvis...
Hvis du synes, der er nogle ting,
som ikke er, som de er beskrevet i
dette hæfte, skal de voksne prøve at
hjælpe dig. Tal med dem om, hvad
du synes, der skal laves om eller
gøres bedre.

Hvis du ikke synes, du kan tale med
din sagsbehandler eller en af de andre voksne tæt på dig om tingene,
kan du altid ringe til BørneTelefonen eller logge på deres chat på
BørneTelefonens hjemmeside. Det
er gratis, og du behøver ikke sige,
hvem du er.

Det, jeg helst vil have,
er, at folk lytter til én, og
jeg ønsker virkelig,
at andre, der kommer
på institution,
også bliver lyttet til.
Isabella

BørneTelefonen
116 111
- du kan også sms’e dine
spørgsmål

børnechatten
www.bornetelefonen.dk

De voksne har pligt til
altid at spørge dig, inden
der bliver besluttet noget,
som handler om dig. Du har
altid ret til en ordentlig
forklaring på, hvorfor
tingene er blevet
besluttet, som de er.
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Jo ældre du er, jo
flere rettigheder
12 år

15 år

Du har ret til at læse i de papirer,
der bliver skrevet om dig – det
kaldes for aktindsigt og du kan læse
mere om det på side 16.

Når du fylder 15 år, skal du selv sige
ja til at være anbragt – det hedder
samtykke. Men selvom du siger nej,
er det ikke sikkert, at du kommer
hjem. Hvis kommunen vurderer, at
det er bedst for dig, har de ret til at
beslutte, at du skal blive.

Du har ret til at klage over nogle af
de beslutninger, der handler om
dig. Din sagsbehandler skal hjælpe
dig, hvis du gerne vil klage, fx over
at du skal flytte. Din sagsbehandler
kan også fortælle dig, hvad du ellers
kan klage over. Læs mere om det på
side 44.
I nogle tilfælde kan det være, at
du får brug for en advokat. Det
er en person, der kan hjælpe dig
med alt, der handler om dine rettigheder, mens du er anbragt. Din
sagsbehandler skal fortælle dig om,
hvornår du har ret til en advokat, og
hvad du kan bruge sådan en til.

16 år
Sammen med din sagsbehandler
skal I skrive målene for din fremtid
ned, når du fylder 16 år. Det kan
være mål for din uddannelse, dit
job, hvor du vil bo og meget mere.
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Du kan altid ringe eller sms’e
til BørneTelefonen. På BørneTelefonen kan du få gode råd
eller bare en at snakke med.
Det er gratis at ringe til
BørneTelefonen på 116 111. Du
behøver ikke at sige, hvem du
er, og dit opkald kan ikke ses
i din telefonregning. Du kan
også logge på chatten på
www.boernetelefonen.dk

116 111

18 år
Når du fylder 18 år, er du i princippet voksen. Det betyder, at den
måde, du er anbragt på, ændrer sig.
Måske skal du ikke være anbragt
mere, eller måske skal du stadig
have hjælp fra kommunen.
Senest når du er 17 ½, skal du og
din sagsbehandler lægge en plan
for, hvad der skal ske, når du fylder
18. Her skal I tale om, hvor du skal
bo, hvad du skal lave i din hverdag
– fx om du skal have et arbejde eller
i gang med en uddannelse – hvor
mange penge, du har, og meget andet. I skal også tale om, om du har
behov for fortsat støtte – det hedder
efterværn. Du kan læse mere om
efterværn på side 43 og i folderen
’Når du fylder 18 år’.
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Sagsbehandlere,
pædagoger og
andre voksne
- om de voksne, der kan hjælpe,
når man er anbragt

Hej! Jeg skal hjem og besøge mine forældre
i næste weekend, men jeg har egentlig ikke
rigtig lyst til det. Jeg synes, det kan være lidt
svært at tale om det med nogen, der kender
mine forældre. Er der andre, jeg kan tale med?
/ Sara
Hej Sara
Du kan altid tale med din sagsbehandler,
din bisidder eller dine plejeforældre – også
selvom det handler om dine forældre. Hvis du
ikke har lyst til dét, er der måske en anden
voksen, du stoler på – fx din støtteperson,
din kontaktpædagog, din lærer, din fodboldtræner eller en af dine kammeraters mor eller
far. Er der slet ikke nogen, du har lyst til at
tale med, kan du ringe eller sms’e til BørneTelefonen på tlf. 116 111 – det er gratis og kan
ikke spores i din mobilregning.

Hvad kan jeg bruge en
sagsbehandler til?
Din sagsbehandler arbejder i kommunen, og det er ham eller hende,
der skal følge dig, mens du ikke bor
derhjemme. Din sagsbehandler har
pligt til at sørge for, at de beslutninger, der bliver taget om dig, altid er
til dit bedste. Du kan altid ringe eller maile til din sagsbehandler, hvis
der er noget, du vil tale om. Hvis du
synes, det kan være svært at få fat
på din sagsbehandler, kan du tale
med din kontaktpædagog eller dine
forældre om det – måske kan de
hjælpe dig med at få fat i ham eller
hende.

Din sagsbehandler har pligt til at
besøge og tale med dig mindst to
gange om året – men han eller hun
må meget gerne besøge dig eller
ringe til dig mere, hvis du gerne vil
have det.
Hvad er en kontaktpædagog?
Når du bor på et opholdssted eller
en institution, kan det være rart for
dig at vide, at der er én af de voksne
dér, som skal være der særligt for
dig. Det kalder man for en kontaktpædagog. Nogle steder får du tildelt
en kontaktpædagog allerede inden,
du flytter ind. Andre steder kan I
sammen finde ud af, hvem det skal
være.
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Din kontaktpædagog er den, der i
hverdagen er særligt opmærksom
på dig og på, hvordan du har det.
Det er som regel din kontaktpædagog, der hjælper dig med alt det
praktiske, som fx at ringe til lægen,
gå til skole-hjem-samtaler, hvis din
far eller mor ikke kan, hjælpe med
udbetaling af lommepenge og tøjpenge, m.m. Din kontaktpædagog
er også den, der har mest kontakt til
dine forældre.
Hvis du bor i en plejefamilie, har
du ikke en kontaktpædagog – så er
det plejefaren og plejemoren, der
hjælper dig.

bisidder
Hvis du ikke allerede har en
bisidder og gerne vil have en,
skal din sagsbehandler hjælpe
dig. Du kan også ringe til Børns
Vilkårs bisidderkorps på
tlf. 35 55 55 59 eller på BørneTelefonen tlf. 116 111. Der sidder
voksne, som kan lytte til dig og
hjælpe dig.

Hvad kan jeg bruge en
støtteperson til?
En støtteperson er en voksen, du
kan ringe til, hvis du har brug for
det, mens du er anbragt. Støttepersonens eneste opgave er at være
der for dig. Du har ret til at få en
støtteperson, og din sagsbehandler
skal hjælpe dig med at finde en,
hvis du vil have det, når du bliver
anbragt. Det kan fx være en fra din
familie, en ven eller en lærer – bare
det er én over 15 år, som du er tryg
ved. Din støtteperson kan også godt
være din bisidder.
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Hvad kan jeg bruge en
bisidder til?
Alle børn, der bliver anbragt, har
ret til en bisidder. En bisidder er
én, der kan tage med dig til møder
og hjælpe dig med at få sagt det,
du gerne vil. Bisidderen kan også
hjælpe dig med at forstå, hvad der
bliver sagt, og med at huske, hvad
der bliver bestemt. Du må helt selv
bestemme, hvem der skal være
din bisidder. Men i særlige tilfælde
kan din sagsbehandler beslutte, at
den person, du har valgt, ikke kan
hjælpe dig godt nok. Sker det, skal
din sagsbehandler hjælpe dig med
at finde en anden.
Hvad er en familieplejekonsulent?
Familieplejekonsulenten arbejder
i kommunen. I nogle kommuner
kalder man det en kurator. Det er
familieplejekonsulenten, der finder
og godkender plejefamilierne. Han
eller hun hjælper din plejefamilie
med alt det praktiske i forhold til
din hverdag. Familieplejekonsulenten tjekker også, at alt er, som
det skal være hos jer, og at I har det
godt sammen.
Hvad er
tilsynet?
Hvert halve år skal du have besøg
af tilsynet. Tilsynet kan enten være
din sagsbehandler eller en anden

fra din kommune, som skal besøge
dig og tale med dig om, hvordan
det går. Du skal tale alene med ham
eller hende fra tilsynet, med mindre
du selv synes, det kunne være rart,
at der er en anden til stede – det
kan fx være din bisidder eller din
kontaktpædagog. Men du skal selv
beslutte det. Ingen voksne kan bestemme, at de skal være med.
Der er også et andet tilsyn, som
ikke er din sagsbehandler. Det
kommer fra den kommune, hvor
dit opholdssted eller din institution
ligger – eller fra den kommune, der
har godkendt din plejefamilie. Det
kaldes for driftstilsynet, og de skal
mindst en gang om året tjekke, at
det sted, hvor du bor, fungerer godt
og er egnet til at have børn boende.
Kan jeg blive fri for at
få besøg af tilsynet?
Nej – alle anbragte børn skal have
besøg af tilsynet. Tilsynet skal nemlig sikre, at du har det godt, der hvor
du bor. Men du kan sagtens sige, at
du ikke har lyst til at tale med ham
eller hende fra tilsynet. Det kan
dog godt være, at de vurderer, at de
gerne vil tale med dig alligevel.
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Bliver det mellem os, det
jeg fortæller til min
sagsbehandler eller min
kontaktpædagog?
Mange af de ting, du taler med de
voksne om, bliver skrevet ned, så de
voksne bedre kan huske det. Fx hvis
du fortæller din sagsbehandler, at
du ikke kan lide at gå i skole, eller at
du gerne vil se dine forældre noget
mere.

Din mor og far – eller dem, der har
forældremyndigheden over dig
– har ret til at få at vide, hvad der
sker. Så hvis din sagsbehandler eller
de voksne, der hvor du bor, skriver
ned, hvad I taler om, og lægger
papirerne i din sagsmappe eller i en
dagbog, så må dine forældre godt
se det.
De voksne har tavshedspligt. Det
betyder, at de kun må fortælle det,
de ved om dig til andre, der har
ansvaret for at hjælpe dig – fx dine
forældre, dine plejeforældre eller
pædagogerne, hvis du bor på et

opholdssted eller en institution. De
må ikke sige noget om det til andre,
fx andre børn i skolen eller dine
kammeraters forældre.
Hvis du gerne vil tale med en voksen om noget, som du ikke vil have,
at andre skal vide, kan du bede
ham eller hende om ikke at sige det
videre. Hvis den voksne alligevel
synes, at det du fortæller er vigtigt
at bringe videre, så kan I lave en
aftale om, hvordan det bliver sagt
og til hvem.
Kan jeg få en
advokat?
I nogle tilfælde kan det være nødvendigt for dig med en advokat.
Hvis du får brug for det, og du er
over 12 år, skal din sagsbehandler
hjælpe dig med at finde en.
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Jeg aner ikke, hvem der er
sagsbehandler, støttepersoner
eller kontaktpersoner
– det hele er et stort
skuddermudder.
Sonya

Næste gang du ser din sagsbehandler, din bisidder,
din støtteperson, din tilsynsperson og din familieplejekonsulent, kan du lave en aftale med dem om,
hvordan du får fat i dem. Du kan skrive deres telefonnumre og e-mailadresser bag på dette hæfte.

Information og
retten til at
blive hørt
- om at sige sin mening og få
at vide, hvad der skal ske

Hej! Jeg har lige fået at vide, at jeg skal flytte
fra min plejefamilie til en institution, selvom
jeg har sagt til min sagsbehandler, at jeg gerne
vil blive boende. Nu skal jeg altså flytte, og der
er ingen, der har fortalt mig hvorfor. Hvad gør
jeg? / Daniel
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Hej Daniel
Du har altid ret til at få en forklaring, når
du skal flytte. Selvom du ikke har lyst til at
flytte, kan der jo være en god grund til beslutningen, som du ikke selv har tænkt over.
Det skal kommunen fortælle dig om. Hvis du
er uenig i beslutningen, kan du sige det til din
sagsbehandler – men det betyder ikke nødvendigvis, at det bliver sådan, som du gerne
vil have det.

Skal jeg altid spørges,
inden der bliver besluttet
noget, som handler om mig?
Din sagsbehandler skal altid tale
med dig og lytte til din mening.
Hvis du selv eller din sagsbehandler
mener, at det er svært for dig at sige
din helt egen mening – fx hvis du
er for ung, eller du bliver presset af
dine forældre – så kan han eller hun
vælge at finde ud af, hvad du synes,
på en anden måde. Fx ved at tale
med din bisidder, din støtteperson,
dine plejeforældre eller en anden,
du kender godt.
Hvorfor gør kommunen
ikke, som jeg gerne vil have
det, når min sagsbehandler
nu har spurgt mig?
Selvom sagsbehandleren taler med
dig om din situation og lytter til

dig, så bliver det ikke nødvendigvis
sådan, som du helst vil have det.
Kommunen kan nemlig godt beslutte noget, der går imod din vilje,
hvis de mener, det er bedst for dig.
Men du har altid ret til at få at vide,
hvorfor tingene er blevet besluttet,
som de er. Nogle beslutninger kan
du klage over – din sagsbehandler
skal fortælle dig hvilke. Du kan læse
mere om, hvordan du klager på
side 44.
Må jeg læse papirerne
i min sagsmappe?
Hvis du er over 12 år, har du ret til
at læse papirerne, som bliver skrevet om dig – det kaldes for aktindsigt. Det kan fx være breve, som din
sagsbehandler har skrevet til dine
forældre, resultaterne fra en psykologundersøgelse eller det, der bliver
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skrevet i dagbogen, der hvor du bor.
Hvis du er under 12 år og vil kigge
i din sagsmappe, så er det op til
din sagsbehandler at beslutte, om
du må. Han eller hun skal nemlig
vurdere, om du er moden nok til at
få at vide, hvad der står i papirerne.
Må mine forældre læse
papirerne i min sagsmappe?
Du har ret at læse dokumenterne i
din sag, fra du er 12 år. Din mor og
far er part i sagen – hvis de har forældremyndigheden over dig – og de
må derfor også læse papirerne i din

sag. Men kun hvis de har forældremyndigheden over dig, ellers må de
ikke. Det er dog sådan, at kommunen kan bestemme, at dine forældre ikke må læse alle papirerne i
sagen. Det kan de, hvis de mener,
det vil være til skade for dig. Hvis
der er noget, du ikke ønsker, dine
forældre skal læse, kan du tale med
din sagsbehandler om det.

Aktindsigt – hvad er det?
Den kommune, dine forældre bor i, har alle de papirer, der
handler om dig. Mappen, de ligger i, hedder en sagsmappe.
Det kan fx være breve fra kommunen til dine forældre, fra
din skole til kommunen eller resultatet fra en psykologundersøgelse, du har været til. Hvis man ’søger om aktindsigt’, så betyder det, at man gerne vil se papirerne i sagsmappen. Når du fylder 12 år, har du ret til aktindsigt – tal
med din sagsbehandler om, hvordan du skal gøre.
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Mine sagsbehandlere har
været rigtig søde, synes
jeg. Det har været dejligt at
have en, som man kunne
fortælle ting til.
andrea

Privatliv
- om at kunne være i fred og
have sine ting for sig selv

Hej dér. Jeg er 16 år og bor på et opholdssted.
Jeg synes virkelig, at personalet er meget efter
mig for tiden. De vil bestemme, hvad tid jeg
står op, og hvor meget tv, jeg må se. De siger,
at den slags bestemmer de – men passer det?
/ Kristoffer
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Hej Kristoffer
Selvom du ikke bor hjemme, har du præcis
de samme rettigheder som alle andre børn
og unge i Danmark. Det betyder, at du har ret
til privatliv, ret til besøg, ret til at lukke din
dør og ret til at være den, du er. Der, hvor du
bor, er der også regler, som du selvfølgelig
skal følge. Fx kan du ikke bare stå op eller
gå i seng, når det passer dig. Du skal tage
del i de huslige pligter, hvis du kan. Og så
skal du tage hensyn til dem, du bor sammen
med. Husregler er til for, at alle skal føle sig
hjemme og tilpas. Så personalet kan godt
stille nogle krav til dig – blandt andet om, at
du ikke ligger og sover hele dagen, eller at du
skal være med til at vaske op og gøre rent.

Må de voksne gennemsøge
mit værelse?
De voksne, der hvor du bor, har
pligt til at passe godt på dig. Hvis
du bor på et opholdssted eller en
institution, må personalet i særlige
tilfælde kigge dit værelse igennem.
Men kun, hvis de tror, du har noget
på værelset, som kan være farligt
for dig selv eller andre. Eller hvis de
tror, du har ting, der ikke er tilladt,
der hvor du bor. De skal først bede
dig om selv at finde det, de tror, du
har. Hvis du ikke vil det, har de lov
til at undersøge dit værelse. Du har
ret til at være med, og det skal fore-

gå på en stille og rolig måde med
respekt for dig og dine ting. Når de
gennemsøger dit værelse, er det en
magtanvendelse, og den skal altid
rapporteres til kommunen. Husk,
du har ret til at fortælle, hvordan du
har oplevet magtanvendelsen. Du
kan læse mere om magtanvendelse
på side 30 og 31.
Må de voksne søge på min
krop, fx efter hash?
Hvis de voksne på dit opholdssted
eller din institution har en god
grund til at tro, at du har noget på
dig, som du ikke må have – fx ting,
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der kan være farlige for dig selv eller
andre – må de undersøge dig på
kroppen. Det kaldes at blive kropsvisiteret. Men de må aldrig bede
dig om at tage andet af end dine
sko og dit overtøj. Og det skal som
udgangspunkt være en af samme
køn, der tjekker dig uden på tøjet.
Når de kropsvisiterer dig, er det en
magtanvendelse, og den skal altid
rapporteres til kommunen. Husk,
du har ret til at fortælle, hvordan du
har oplevet magtanvendelsen.
Kan det passe, at jeg ikke
må låse døren ind til mit
værelse?
Du har ret til privatliv, der hvor du
bor. Derfor er det en god idé, hvis
der står i jeres husregler, at man
skal banke på hinandens døre. Men
de voksne kan godt bestemme, at
du fx ikke må lukke eller låse din
dør, hvis de tror, du vil gøre noget,
der ikke er tilladt. Eller hvis de tror,
du kan være til fare for dig selv eller
andre. Du har altid krav på at få en
god forklaring på, hvorfor tingene
er, som de er – og du kan altid tale
med din sagsbehandler, hvis du
synes, de voksne bestemmer for
meget.
Kan de voksne bestemme,
hvordan jeg skal se ud?
Må jeg fx ha’ mine piercinger i eller farve mit hår?
Nogle steder vil de voksne gerne
bestemme, hvad du må have på af
tøj, om du må have dine piercinger

i, om dit hår må være farvet osv.
De voksne kan godt sætte nogle
rammer for, hvordan du må se ud.
Men det skal selvfølgelig være nogle
rimelige rammer. Hvis du synes, de
er helt urimelige, kan du tale med
din sagsbehandler, din støtteperson
eller en anden voksen, du har tillid
til.
Må de voksne læse mine
breve, mails og sms’er
eller lytte med på mine
telefonsamtaler?
Hvis de voksne vil tjekke dine breve,
mails eller sms’er, skal det være
noget, kommunen har bestemt.
Men du skal også sige ja til, at de
gør det. Hvis du ikke gør det, skal
brevene, mailsne eller sms’erne
enten smides ud eller sendes
tilbage til afsenderen, hvis det kan
lade sig gøre. Det gælder dog ikke
breve fra offentlige myndigheder
– fx din sagsbehandler – eller din
advokat. Dem har du ret til at læse
for dig selv, uden nogen blander
sig. I loven står der, at kontrol med
breve, mails og sms’er kun må ske
i kortere perioder – og du har ret til
at få at vide, hvorfor kommunen vil
kontrollere det. Til gengæld står der
ikke, at du har ret til at få at vide,
hvor længe overvågningen vil vare.
Men det bør kommunen fortælle
dig, hvis du spørger. Bor du i en
plejefamilie, må de voksne ikke
tjekke din post, sms’er eller telefonsamtaler.
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Hvis du bor i en
plejefamilie, må de
voksne ikke tjekke
dit værelse eller
dine lommer.

Alle har ret til at blive
behandlet ordentligt
Det står i loven, at det ikke er tilladt at behandle børn og
unge på en ydmygende, hånende eller nedværdigende måde.
Der er ingen voksen, der må slå dig, gøre grin med dig, true
dig eller straffe dig for noget, du har gjort. Hvis du synes,
de voksne opfører sig urimeligt og nedladende over for dig
– eller andre børn – så er det vigtigt, at du siger det til en
voksen, du har tillid til, så kommunen kan få det at vide.

Familie og venner
- om at få besøg og selv
tage på besøg

Hej! Jeg er 14 år og bor på et opholdssted på
Fyn. Jeg vil rigtig gerne besøge en ven fra
København, men personalet på mit opholdssted siger, at jeg ikke må se ham. Kan de
bestemme det? Og har jeg slet ikke noget at
skulle have sagt? / Kasper
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Hej Kasper
Som alle andre børn og unge har du ret til
at se dine venner og din familie. I særlige
tilfælde kan kommunen godt bestemme, at
det ikke er godt for dig at se din familie eller
nogle af dine venner. Fx hvis man mener, at
de har dårlig indflydelse på dig eller presser
dig. Men du skal altid have at vide hvorfor. Og
du kan altid tale med din sagsbehandler om
beslutningen. Hvis du er uenig med kommunen, kan du klage over beslutningen – det
kan du læse mere om på side 44.

Hvor tit må jeg besøge
mine venner og familie?
Når du bliver anbragt, skal kommunen lave en plan for, hvor meget du
skal se dine forældre og dem, der
betyder noget for dig. De voksne
skal hjælpe dig så meget som muligt med at bevare kontakten til din
familie og venner, også selvom det
kan være vanskeligt, fx hvis de bor
langt væk.

Det er din sagsbehandler, som skal
tale med dig om, hvad du gerne vil,
inden der bliver taget en beslutning. Her kan du fx også sige, hvis
du i en periode ikke har lyst til at se
dine forældre.

Hvor tit må jeg have
venner på besøg?
Det er de voksne, der hvor du bor,
som laver aftalerne med dig om,
hvor tit du må have besøg af dine
venner. Du kan altid tale med din
sagsbehandler, hvis du ikke synes,
at aftalerne er rimelige.
Kan de voksne sige, at der
er nogen, jeg ikke må have
besøg af?
Ja, det kan de godt. For det kan
være, at det er blevet besluttet, at
der er nogen, du ikke har godt af at
se. Men det er meget vigtigt, at det
er noget, der er blevet besluttet i
kommunen. Og du har krav på at
få at vide hvorfor af din sagsbehandler.
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Kan de voksne sige, at de
ikke har tid til at køre mig,
når jeg gerne vil se mine
venner, min familie eller
gå til noget i fritiden?
De voksne på anbringelsesstedet
skal hjælpe dig, så du – ligesom
alle andre børn og unge – kan gå
til noget i din fritid, se dine venner og besøge din familie. Men der
er selvfølgelig også grænser for,
hvor meget de voksne kan hente
og bringe dig. Det er vigtigt, at de
taler med dig om, hvorfor de ikke
kan køre dig. Og at du får lov til at
forklare, hvad det betyder for dig
at komme af sted. Hvis du synes,
reglerne er helt urimelige, og du
ikke kan tale med de voksne om
det, kan du prøve at tale med din
sagsbehandler.
Kan jeg få støtte til busog togbilletter, hvis de
voksne ikke kan køre mig?
De voksne, der hvor du bor, skal
sørge for, at du fx kan komme med
tog eller bus, hvis du skal besøge
din familie eller dine venner. Men
hvis du kører meget i tog eller bus,
kan det være, at du skal søge om
ekstra penge til billetterne. Det kan
du tale med din sagsbehandler om.

Kommunen kan så vælge at hjælpe
dig med at betale – men du har ikke
krav på det.
Kan jeg bo sammen
med mine søskende?
Din sagsbehandler skal altid undersøge, om det kan lade sig gøre, at
du kommer til at bo sammen med
dine søskende. Nogle gange er det
godt for børn, der er anbragt, at
de kommer til at bo sammen med
deres søskende. Men der kan også
være gode grunde til, at søskende
ikke har godt af at bo sammen.
Det kan fx være, at de ikke har det
godt sammen eller har en dårlig
indflydelse på hinanden. Men det
kan også være, at de har brug for
forskellig slags hjælp og derfor ikke
kan bo det samme sted. Hvis I ikke
skal bo sammen, skal I kunne holde
kontakten, fx ved at se hinanden
og tale i telefon sammen. Det skal
de voksne, der hvor du bor, hjælpe
dig med. Du har altid krav på at få
en forklaring, hvis I ikke skal bo
sammen.
SKAL jeg se mine forældre,
hvis jeg ikke har lyst?
Hvis du synes, det er svært at være
sammen med dine forældre, skal
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Man elsker jo stadig sin
mor og far rigtig, rigtig højt.
Men jeg elsker jo også min
plejefamilie.
sanne
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Jeg synes, næsten alle plejebørn
skal have en psykolog at snakke
med, for det har hjulpet
mig rigtig meget.
gertrud

du fortælle det til en voksen, fx din
støtteperson, dine plejeforældre,
din kontaktpædagog eller din sagsbehandler. Det kan være, at det vil
være rart for dig at have en af dem
med, når du ser dine forældre. Eller
det kan være, at du i en periode ikke
skal se dine forældre. Hvis du i en
periode helst ikke vil se dem, skal
du tale med din sagsbehandler om
det. Det er ham/hende der bestemmer, hvad der skal ske, men han
eller hun har pligt til at lytte til din
mening.
Hvornår kan jeg
komme hjem igen?
Hvis du eller dine forældre synes,
at du skal flytte hjem igen, skal din
sagsbehandler undersøge, om det

vil være godt for dig. Det kan godt
være, at din sagsbehandler ikke mener det, og så er du nødt til at blive
boende. Hvis du skal flytte hjem
igen, skal din sagsbehandler skrive
i din handleplan, hvornår du skal
flytte hjem, og hvilken hjælp du skal
have derhjemme. Du kan altid sige
til din sagsbehandler, at du ikke har
lyst til at flytte hjem, men også her
er det din sagsbehandler, der afgør,
hvad der skal ske.
Hvis der bliver besluttet noget, som
du ikke er enig i, kan du klage – læs
mere om det på side 44. Mens klagen bliver behandlet, skal du blive
boende der, hvor du bor.
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Handleplan – hvad er det?
Handleplanen er en plan for, hvad der skal ske med dig,
mens du er anbragt, fx hvor du skal bo, hvorfor du skal bo
der, hvor længe du skal være anbragt, og hvilken hjælp du
og din familie skal have.
Det sted, du bor, skal lave planer for dit ophold, som skal
være en hjælp, for at du kan nå dine mål. Din sagsbehandler
skal hele tiden sørge for at ændre din handleplan, hvis det
er nødvendigt.

Husregler
- om mobiltelefoner, sengetider,
besøg og magtanvendelse

Hej! Forleden, da vi sad og spiste, tog en af
pædagogerne på mit opholdssted min mobiltelefon fra mig, fordi jeg sad og sms’ede under
bordet. Jeg ved godt, vi har regler om, at man
ikke må bruge telefonen, mens vi spiser. Men
må han tage mobilen fra mig? / Martin
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Hej Martin
De voksne på dit opholdssted må gerne tage
din telefon. Men der skal være en god grund –
fx hvis du bryder reglerne om, hvornår du må
bruge telefonen. Det må ikke være en straf,
hvor de beholder din mobil i længere tid ad
gangen.

Konflikter om
mobiltelefoner
De voksne må godt tage din mobil
fra dig, hvis de mener, det ikke
er godt, at du har den. Fx hvis du
ringer til nogen, du ikke har godt af
at tale med, eller hvis du bruger den
på et tidspunkt, hvor det er godt for
dig, at du koncentrerer dig om noget andet. Hvis de voksne tager din
mobil fra dig, skal de altid tænke
på, at mobilen måske betyder rigtig
meget for dig. Derfor bør de altid
overveje, om der er andre måder at
løse problemet på end bare at tage
telefonen fra dig. De voksne må ikke
tage telefonen fra dig som straf for
noget, du har gjort, som ikke har
med din mobil at gøre.
Hvor længe må de voksne
beholde min mobil?
Hvis de voksne har din mobil om
natten, eller mens I spiser, skal du
have mobilen igen, når du vågner,

eller når I er færdige med at spise.
Hvis de tager den i længere tid ad
gangen, skal de have en god grund
til det. Og det skal være noget,
kommunen har besluttet, fx fordi
de mener, du vil ringe til nogen, du
ikke har godt af at tale med. Hvis de
tager din mobil, skal I lave en aftale
om, hvornår du skal have mobilen
igen.

Magtanvendelse
Hvis et barn, der bor på et opholdssted eller en institution, opfører
sig meget voldsomt og kan være til
skade for sig selv eller andre, så kan
de voksne være nødt til at holde
fast i barnet, så ingen – heller ikke
barnet selv – kommer til skade. Det
kalder man en magtanvendelse.
I plejefamilier må de voksne ikke
bruge magt mod dig, med mindre
de er bange for, at du gør dig selv,
dem eller andre fortræd.
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Magtanvendelse
Magtanvendelse er, når de voksne på dit anbringelsessted bliver
nødt til at gøre noget ved et barn, som er imod barnets vilje, fordi
de mener, at barnet er til fare for sig selv eller andre. Det kan
være at holde barnet fast eller flytte barnet fra et sted til et
andet sted. Men det kan også være, hvis de voksne vil undersøge
barnets værelse eller ting, selv om barnet ikke vil have det.

Hvornår må de voksne
holde mig fast?
Hvis du bor på et opholdssted eller
en institution, må de voksne gerne
holde dig fast. De må også føre dig
til et andet rum, hvis de mener, du
er til fare for dig selv eller andre.
Men det må kun være, hvis det er
absolut nødvendigt. Og de skal altid
have prøvet at få dig til at falde ned
på andre måder først.
Må de voksne låse
mig inde?
Det er en alvorlig ting at låse folk
inde, og på almindelige institutioner, på opholdssteder og i plejefamilier må de voksne ikke låse dig
inde. De første 14 dage, hvor du er
på en ny institution, må kommunen godt beslutte, at de voksne må
holde dig fast for at undgå, at du
stikker af. Men de må ikke låse dig
inde.
Hvad kan jeg gøre, hvis jeg
er utilfreds med den måde,
jeg er blevet behandlet på?
Hvis du synes, at en magtanvendelse har været for voldsom eller

unødvendig, skal du sige det, så
det kan komme med i rapporten til
kommunen. Du kan også tale med
din sagsbehandler eller støtteperson om det. Hvis der er noget, du
ikke synes er i orden, der hvor du
bor, skal du tale med en voksen om
det – fx din sagsbehandler, din far
eller din mor eller en anden, du har
tillid til.
Du kan altid ringe til BørneTelefonen på tlf. 116 111 eller logge på
børne- og ungechatten. Du kan
også ringe til Ombudsmandens
Børnekontor på tlf. 33 13 25 12 eller
logge på chatten på www.ombudsmanden.dk/boernekontoret. Her er
der voksne, som kan tale med dig
og fortælle dig, hvad der er rigtigt
og forkert.
må de voksne tage en urinprøve, hvis de er bekymrede
for, om jeg fx har røget
hash?
Ja, de voksne kan godt kræve en
urinprøve, men kun hvis kommunen har bestemt, at du skal tjekkes.

Rapport om magtanvendelse
Hvis de voksne bruger magt – fx holder dig fast eller undersøger dit værelse – skal de altid skrive en rapport om det
til kommunen. Du har ret til at se rapporten, og du har
også ret til at skrive eller fortælle, hvordan du oplevede
magtanvendelsen. Det kan fx være, at du ikke er enig med de
voksne i det, de har skrevet. Det, du fortæller eller skriver,
skal altid med i rapporten, så kommunen kan se, hvad du
mener om sagen.
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Det værste ved at bo her er,
at man aldrig kan være i fred.
Men der er blevet lidt bedre,
efter at jeg sagde det på et
husmøde – nu er de andre blevet
bedre til at banke på, inden de
myldrer ind på mit værelse.
PaTRICK
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Husregler
De fleste opholdssteder og institutioner har husregler
– ligesom de fleste plejefamilier har nogle regler for, hvordan man opfører sig i hjemmet. Det er en god idé, at reglerne
bliver lavet i et samarbejde mellem børn og voksne. Og det
er en god idé, at de er skrevet ned, og at I taler om dem, så
alle kender dem.
Reglerne er til for, at alle kan føle sig tilpas, der hvor du
bor. De kan fx handle om rygning, hvornår man må bruge
mobiltelefon eller computer, om sengetider, ro på værelserne, fjernsynskiggeri osv. De kan også handle om, hvornår man kan have besøg eller gå til noget i sin fritid.
Der står også tit noget om, hvordan man opfører sig over
for hinanden; fx hvordan man kommer ind på hinandens
værelser, eller hvordan man opfører sig i tv-stuen.

Penge og arbejde
- om de penge, man får fra
kommunen, og det man selv tjener

Hey. Jeg er 14 år og lige flyttet i plejefamilie.
Nu vil jeg bare gerne vide, om jeg skal have
lommepenge og penge til togkort af min
plejefamilie eller mine forældre? / Trine
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Hej Trine
Du har ret til tøjpenge, lommepenge og
penge til bus/tog fra kommunen. Men det er
de voksne, der hvor du bor, der skal sørge for,
at du får udbetalt pengene. Og det er også
sammen med dem, du finder ud af, om du
skal have alle pengene på en gang, eller om
det er en god idé, at du får dem i små bidder.
Du har ret til forskellige beløb, alt efter hvor
gammel du er.

Lommepenge
og tøjpenge
I boksen på side 37 kan du se, hvad
det bliver anbefalet, at kommunerne udbetaler i 2013. Hvis du får
mindre end det beløb, der står i
boksen, kan du tale med din sagsbehandler om det.

Skal jeg selv betale for at
gå til noget i min fritid?
Nej, det skal du ikke, så længe du
ikke går til alt for meget eller alt for
dyre aktiviteter. De penge, kommunen betaler for dit ophold, skal
både dække husleje, mad, lommepenge, tøjpenge og fritidsaktiviteter.

Må de voksne bestemme
over mine penge?
De voksne må godt hjælpe dig med
at styre dine penge, men det er dine
penge. Det er en god ide at tale med
de voksne om, hvordan du bruger
dine penge. Fx kan de hjælpe dig
med at spare lidt op, så der er råd til
en vinterjakke, når vinteren kommer, eller et par nye sko.
Kan jeg tvinges til at
arbejde, der hvor jeg bor?
Der er forskel på almindelige
huslige pligter og arbejde. Mange
steder er der regler om, at man skal
hjælpe til i huset med at gøre rent,
lave mad osv. Men hvis du synes, du
skal lave mere, end det er rimeligt –
og de voksne, der hvor du bor, ikke
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58

Jeg synes, vi godt kunne få
lidt mere i lommepenge.

vil ændre på forholdene – så kan
du tale med din sagsbehandler, din
støtteperson eller din bisidder.
Skal jeg have løn for arbejde, der hvor jeg bor?
Hvis du laver noget særligt arbejde,
som ikke er en del af almindelige
huslige pligter, kan opholdsstedet
betale arbejdsdusør til dig – det er
en slags ekstra lommepenge. Det
kan fx være forskellige former for
værkstedsarbejde. I må tale sammen om, hvad der er rimeligt, der
hvor du bor. Og hvis du synes, du
laver ting, som er helt urimelige,
skal du tale med din sagsbehandler
eller en anden voksen om det.

daniel

Må jeg tjene mine egne
penge?
Hvis du er fyldt 13 år, må du godt
tjene dine egne penge. Det kan fx
være, hvis du er i praktik og får løn
eller har et arbejde, fx som avisbud.
Hvis du er i praktik eller har et fast
arbejde, kan kommunen godt bestemme, at du så skal betale noget
af det, du tjener, til kommunen. Det
er noget, du skal tale med din sagsbehandler om og med de voksne,
der hvor du bor.
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Lommepenge om ugen
(2013)

28

3-10 år – 28 kr.
11-13 år – 59 kr.
14-15 år – 119 kr.
16 år og ældre – 240 kr.

Tøjpenge om ugen
(2013)

0-10 år – 102 kr.
11-13 år – 119 kr.
14-15 år – 139 kr.
16 år og ældre – 153 kr.

Skole og
uddannelse
- om at gå i skole og om at vælge,
hvad der skal ske bagefter
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Hej! Min plejefamilie bor langt væk fra min
skole, derfor kører jeg i taxi hver dag for at
komme derhen. Nu vil de have mig på en ny
skole tæt ved dem, men det eneste, jeg glæder
mig til hver dag, er at komme op på skolen til
mine venner. Derfor vil jeg høre, om jeg kan
sige, at jeg ikke vil skifte skole? / Lars

Hej Lars
Din plejefamilie kan ikke bestemme det
alene. Men din sagsbehandler kan godt
beslutte, at du skal skifte skole. Det er meget
vigtigt, at din sagsbehandler lytter til dig
og dine ønsker. Derfor skal du fortælle, hvor
meget det betyder for dig at se dine venner
på den gamle skole. Det kan godt være, at
det alligevel bliver besluttet, at du skal flytte
skole, men så har du ret til en god forklaring.

Skal jeg gå i skole, selvom
jeg ikke gider?
I Danmark er der undervisningspligt – det betyder, at alle børn skal
have undervisning i ti år. Man behøver ikke at gå i en almindelig skole, og undervisningen kan foregå på
mange måder. Derfor er det vigtigt,
at du siger til din sagsbehandler og
de andre voksne omkring dig, hvordan du har det med din skole, og
om du hellere vil gå på en anden.
Så er der større chance for, at du
kommer i en skole, der passer godt
til dig. Men du skal have undervisning, og der skal lægges en plan for,

hvordan din skolegang skal være,
mens du er anbragt.
Hvad skal der ske, når
jeg er færdig med at gå
i folkeskole?
Når du fylder 16 år, eller umiddelbart inden du bliver færdig i folkeskolen, skal du, dine forældre, din
sagsbehandler og de voksne, der
hvor du bor, lægge en plan for, hvad
der skal ske, når du er færdig med
folkeskolen. Din sagsbehandler skal
fortælle dig om de muligheder, du
har, og det, I beslutter, skal skrives
ind i din handleplan.
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Jeg lærer mere på den nye
skole, for de kender mig ikke i
forvejen. Så jeg har på en måde
fået en ny chance. Jeg læser
også mere lektier, fordi
jeg får hjælp til det.
magnus
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Brug din uddannelsesvejleder!
En uddannelsesvejleder er en voksen, der ved en masse om,
hvilke uddannelser man kan vælge, og hvordan det er at gå de
forskellige steder. Han eller hun kan hjælpe dig med at finde
ud af, hvilken uddannelse der vil være god for dig, og hvad du
kunne tænke dig at arbejde med, når du bliver voksen.
Din sagsbehandler eller din kontaktpædagog kan hjælpe dig
med at få kontakt til en uddannelsesvejleder.
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18

Til dig på særlige
institutioner
- om at bo på en delvist lukket døgninstitution
eller på en sikret eller særligt sikret afdeling
på en døgninstitution
PÅ NOGLE INSTITUTIONER til unge, der er anbragt på grund af kriminalitet, misbrugsproblemer eller andre alvorlige problemer, er der helt særlige
regler. Det kan fx være regler om, at personalet må låse døre og vinduer, og
regler for kontrol med breve, telefonsamtaler, mails og sms’er.
Du har altid ret til at få en bisidder eller til at tale med BørneTelefonen eller
din sagsbehandler om din situation.
Hvis du vil høre mere om dine rettigheder, kan du på www.børneportalen.
dk finde den hjælp, du har brug for.
Se også telefonnumre til nogle af dem, der kan hjælpe dig, på side 44-46.

43
Når du
fylder 18 år
- om at skulle klare flere og flere ting selv
NÅR DU FYLDER 18 ÅR, skal du
til at klare flere og flere ting selv.
Senest når du er 17 ½, skal du og
din sagsbehandler lægge en plan
for, hvad der skal ske, når du fylder
18. Her skal I tale om, hvor du skal
bo, hvad du skal lave i din hverdag
– fx om du skal have et arbejde eller
i gang med en uddannelse – hvor
mange penge du har og meget andet. I skal også tale om, om du har
behov for støtte, efter du flytter for
dig selv – det hedder efterværn.
Efterværn er et tilbud fra kommunen til dig. Det kan være hjælp til
at styre din økonomi, søge bolig, få
et arbejde eller komme i gang med
en uddannelse. Det kan også være
hjælp i form af en fast kontaktperson.

Måske har du mest lyst til at droppe
forbindelsen til alt, der har med
tiden som anbragt at gøre og klare
det hele selv fremover. Men før du
træffer det valg, er det en god idé,
at du sætter dig ind i, hvad du har
af muligheder med en aftale om
efterværn. Det kan nemlig være en
rigtig stor hjælp for dig.
Hvis du siger nej tak til efterværn,
men fortryder, kan du altid kontakte kommunen. Så skal de vurdere,
om du stadig kan få efterværn.
Du kan også få mere støtte i starten
og justere op eller ned senere.
Du kan læse meget mere om efterværn i folderen ’Når du fylder 18 år’.
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Hvis du vil klage
Hvis du er uenig i nogle af de beslutninger,
som kommunen tager, og du er over 12 år, kan
du klage. Din sagsbehandler skal forklare dig,
hvad du kan klage over og hvordan.
DU KAN BLANDT ANDET KLAGE
over kommunens beslutning om, at
du skal anbringes, hvor du skal bo,
hvor meget du må se din familie, og
hvem der må være din bisidder.
Du kan også klage, hvis kommunen
vil sende dig hjem og bo igen eller
ud i egen lejlighed.
Hvis du vil klage, skal det ske
senest fire uger efter, at du har
fået besked om en afgørelse. Du
kan tale med din sagsbehandler,
dine plejeforældre, dine forældre
eller din kontaktpædagog om din
klage, så kan de hjælpe dig med det
praktiske. Nogle gange skal klagen
nemlig direkte til din kommune
og andre gange skal den til Ankestyrelsen.
Hvis du klager til kommunen, skal
de tage stilling til, om de vil ændre
afgørelsen.
Det er ikke sikkert, at du får ret i din
klage. Under alle omstændigheder

har du ret til at få at vide, hvorfor
afgørelsen blev truffet.
Klag til Ankestyrelsen
Nogle beslutninger skal man klage
over til noget, der hedder Ankestyrelsen. Det kan godt være svært at
finde ud af, hvad man kan klage
over, og hvor man skal klage. Det
kan din sagsbehandler, din støtteperson eller din kontaktpædagog
hjælpe dig med. Hvis du vil klage
til Ankestyrelsen, kan du gå ind på
deres hjemmeside www.ast.dk og
læse om, hvordan du gør under menuen ’Vil du klage?’.

Du kan også ringe eller skrive til
Ankestyrelsen, hvis du mener, at du
ikke bliver hjulpet ordentligt af din
sagsbehandler. På ast.dk kan du se,
hvad Ankestyrelsen kan hjælpe dig
med. Du kan også ringe på tlf. 33 41
12 00 eller maile på ung@ast.dk.
Ombudsmandens børnekontor
Hos ombudsmanden kan du klage
over afgørelser, som kommunen
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har truffet. Eller over den måde
kommunen har behandlet din sag
på. Du kan også klage over den institution eller plejefamilie, hvor du
bor. Hvis du er i tvivl om, hvordan
du kan klage, kan du ringe til børnekontoret på tlf. 33 13 25 12 eller
bruge chatten på www.ombudsmanden.dk/boernekontoret.
På hjemmesiden kan du også læse
mere om at klage til ombudsmanden.

Hvis du ikke synes, at du får den
hjælp, der skal til, for at du kan
klage, kan du ringe til BørneTelefonen på tlf. 116 111 eller logge på
børne- og ungechatten. Her sidder
der voksne, som kan hjælpe dig
med at finde ud af, hvor du skal
henvende dig med din klage.

Nogen at tale med
Hvis der er noget, du er i tvivl om,
kan du altid spørge din sagsbehandler, din støtteperson, din
kontaktpædagog eller dine plejeforældre. Men der er også steder,
hvor du kan få mere information
eller tale med andre, der er i samme
situation som dig.

BørnePORTALEN
På Børnerådets hjemmeside til
børn og unge, www.børneportalen.dk, kan du læse mere om dine
rettigheder og om, hvor du kan få
hjælp og rådgivning. Børnerådet
arbejder for, at alle børn og unge i
Danmark skal have et godt liv.

BørneTelefonen – ring 116 111
På BørneTelefonen kan du få gode
råd eller bare finde en at snakke
med. Alle børn og unge kan ringe
gratis til BørneTelefonen på 116
111. Du behøver ikke at sige, hvem
du er, og dit opkald kan ikke ses i
din telefonregning. Du kan også
logge på chatten på
www.boernetelefonen.dk.

Børnetinget
www.boernetinget.dk er en hjemmeside for børn og unge, der er anbragt. Her kan du finde svar på en
masse spørgsmål og få kontakt til
andre børn og unge, der er anbragt.
SnaKK.nu
På www.snakk.nu kan du chatte
med andre unge mellem 12 og 21
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år, der er eller har været i familiepleje eller på institution. SnaKK.nu
er et fortroligt forum, og siden er
kun åben for anbragte og tidligere
anbragte.
Baglandet
Baglandet er et værested for anbragte eller tidligere anbragte børn
og unge, som ligger i København,
Aarhus, Aalborg og Vejle. Her kan
du få råd, hjælp og vejledning eller
bare være sammen med andre, der
også er eller har været anbragt. Du
kan finde adresser og telefonnumre
på www.baglandet.net.
Serviceloven
Serviceloven er den lov, som beskriver, hvordan kommunen skal støtte
børn og unge, der har problemer.
Det er den lov, der giver kommunen ret til at anbringe dig uden for
hjemmet. Den beskriver, hvordan
kommunen skal sikre, at du har det
godt, når du ikke bor derhjemme.
Du kan læse mere om loven på
Socialstyrelsens hjemmeside,
www.socialstyrelsen.dk.

Børnekonventionen
Børnekonventionen handler om
børn og unges rettigheder og den
danske regerings forpligtelser over
for børn og unge. Børnekonventionen gælder for alle børn under
18 år, og den sikrer børns rettigheder på en lang række områder,
fx trivsel, sundhed, skolegang, leg,
beskyttelse og medbestemmelse.
Du kan læse Børnekonventionen
på Børneportalen under ’Dine rettigheder’ - www.børneportalen.dk.
De 4 Årstider
De 4 Årstider er et værested for
børn og unge i København, som er
eller har været anbragt. Her kan du
blandt andet være med til fællesspisning og andre aktiviteter eller
få hjælp og rådgivning. Du kan
læse mere om De 4 Årstider på
www.de4aarstider.com. Du kan
også ringe på tlf. 35 36 86 39
eller maile til
konsulenterne@de4aarstider.com.

BørneTelefonen
116 111
Børnetinget
www.boernetinget.dk
Børneportalen
www.børneportalen.dk

Når du ikke
kan bo
derhjemme
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Hvem kan
hjælpe mig?
Her kan du skrive navn og telefonnummer
på de vigtigste voksne i dit liv, som kan
hjælpe dig, hvis du har brug for det. Det
kan fx være din sagsbehandler, din støtteperson, din kontaktpædagog eller din
familieplejekonsulent. Du kan få hjælp til
at udfylde siden af din sagsbehandler eller
din kontaktpædagog.

Min støtteperson hedder		

Min sagsbehandler hedder

Min bisidder hedder		

Telefon

                  

E-mail

                    

Min støtteperson kan hjælpe mig med

                     

Telefon

                      

E-mail

E-mail

                       

Min sagsbehandler kan hjælpe mig med                        

Min bisidder kan hjælpe mig med

                      

Min kontaktpædagog hedder

                      

Min tilsynsførende hedder		

Telefon

                     

Telefon

                  

E-mail

                     

E-mail    

                     

Telefon

                        

Min kontaktpædagog kan hjælpe mig med                   

Min tilsynsførende kan hjælpe mig med                       

Min familieplejekonsulent hedder

Lederen, hvor jeg bor, hedder

Telefon

                      

Telefon                              

                      

E-mail

                     

E-mail

                      

Min familieplejekonsulent kan hjælpe mig med            

Lederen kan hjælpe mig med                                            
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