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DU HAR FÅET DETTE HÆFTE, 
fordi du skal bo – eller måske al-
lerede 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 kommu-
nen vurderet, at du ikke kan lige nu 
derhjemme. 

Nogle anbragte børn bor i plejefa-
milier. 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 derhjem-
me. 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 hvor-
dan 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 rettig-
heder som alle andre, og de har ret 
til blive behandlet lige så godt som 
alle andre børn og unge i Danmark.

Når du ikke 
kan bo 
derhjemme
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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 an-
dre voksne tæt på dig om tingene, 
kan du altid ringe til BørneTele-
fonen 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

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.

børNetelefoNeN 
116 111 

- du kan også sms’e dine 
spørgsmål

børNechatteN 
www.bornetelefonen.dk
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12 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.

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 ret-
tigheder, 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.

15 år
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. 

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. 

Jo ældre du er, jo 
flere rettigheder

15
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18 år
Når du fylder 18 år, er du i princip-
pet 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 an-
det. 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’.

du kan altid ringe eller sms’e 
til børnetelefonen. På børne-
telefonen 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
1
4
7

*

3
6
9
#

2
5
8
0

15



sagsbehandlere, 
pædagoger og 
andre voksne
- OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE, 
NÅR MAN ER ANBRAGT
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Hvad kan jeg bruge en 
sagsbeHandler til?

Din sagsbehandler arbejder i kom-
munen, 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 beslutnin-
ger, der bliver taget om dig, altid er 
til dit bedste. Du kan altid ringe el-
ler 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 kontakt-
Pædagog?

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 kontakt-
pædagog. Nogle steder får du tildelt 
en kontaktpædagog allerede inden, 
du flytter ind. Andre steder kan I 
sammen finde ud af, hvem det skal 
være. 

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 fodbold-
træner 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 Børne-
Telefonen på tlf. 116 111 – det er gratis og kan 
ikke spores i din mobilregning. 
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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 kontaktpæ-
dagog, 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 tøj-
penge, 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. 

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. Støtteper-
sonens 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. 

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 børNe-
telefoNeN tlf. 116 111. Der siDDer 
voksNe, som kaN lytte til Dig og 
hJælpe Dig. 
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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 familiePleje-
konsulent?

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. Familieplejekonsu-
lenten 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 be-
stemme, 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 nem-
lig 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 vok-
sen 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 nød-
vendigt 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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næste gang du ser din sagsbeHandler, din bisidder, 
din støttePerson, din tilsynsPerson og din familie-
Plejekonsulent, kan du lave en aftale med dem om, 
Hvordan du får fat i dem. du kan skrive deres tele-
fonnumre og e-mailadresser bag På dette Hæfte. 

jeg aner ikke, hvem der er 
sagsbehandler, støttepersoner 

eller kontaktpersoner 
– det hele er et stort 

skuddermudder.

sonya



information og 
retten til at 
blive hørt
- OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ 
AT VIDE, HVAD DER SKAL SKE
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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 be-
slutte 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 skre-
vet om dig – det kaldes for aktind-
sigt. Det kan fx være breve, som din 
sagsbehandler har skrevet til dine 
forældre, resultaterne fra en psyko-
logundersøgelse eller det, der bliver 

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

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 be-
slutningen, 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 nød-
vendigvis, at det bliver sådan, som du gerne 
vil have det. 
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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 for-
ældremyndigheden over dig – og de 
må derfor også læse papirerne i din 

sag. Men kun hvis de har forældre-
myndigheden over dig, ellers må de 
ikke. Det er dog sådan, at kommu-
nen kan bestemme, at dine foræl-
dre 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 Psykolog-
undersøgelse, du Har været til. Hvis man ’søger om akt-
indsigt’, så betyder det, at man gerne vil se PaPirerne i sags-
maPPen. 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



19

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, 

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

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.
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der kan være farlige for dig selv eller 
andre – må de undersøge dig på 
kroppen. Det kaldes at blive krops-
visiteret. 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 Piercin-
ger 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 telefon-
samtaler.
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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.

hvis Du bor i eN 
pleJefamilie, må De 
voksNe ikke tJekke 
Dit værelse eller 
DiNe lommer. 



familie og venner
- OM AT FÅ BESØG OG SELV 
TAGE PÅ BESØG
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Hvor tit må jeg besøge 
mine venner og familie?

Når du bliver anbragt, skal kommu-
nen 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 mu-
ligt 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 beslut-
ning. 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 sagsbe-
handler. 

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 opholds-
sted siger, at jeg ikke må se ham. Kan de 
bestemme det? Og har jeg slet ikke noget at 
skulle have sagt? / Kasper

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 kom-
munen, kan du klage over beslutningen – det 
kan du læse mere om på side 44.
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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 ven-
ner 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 bus- 
og 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 under-
søge, 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 sags-
behandler. 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 bestem-
mer, 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 me-
ner 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 kla-
gen 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
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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 no-
get 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 opholds-
sted 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.

Hej! Forleden, da vi sad og spiste, tog en af 
pædagogerne på mit opholdssted min mobil-
telefon 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

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. 
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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 institutio-
ner, på opholdssteder og i plejefa-
milier må de voksne ikke låse dig 
inde. De første 14 dage, hvor du er 
på en ny institution, må kommu-
nen 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 magtanven-
delse 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 støtteper-
son 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 BørneTele-
fonen 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.ombuds-
manden.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 urin-
Prøve, Hvis de er bekymrede 
for, om jeg fx Har røget 
HasH? 

Ja, de voksne kan godt kræve en 
urinprøve, men kun hvis kommu-
nen har bestemt, at du skal tjekkes. 

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.



raPPort om magtanvendelse

Hvis de voksne bruger magt – fx Holder dig fast eller under-
søger 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



33

Husregler

de fleste oPHoldssteder og institutioner Har Husregler  
– ligesom de fleste Plejefamilier Har nogle regler for, Hvor-
dan 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 værel-
serne, fjernsynskiggeri osv. de kan også Handle om, Hvor-
når 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
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lommePenge 
og tøjPenge

I boksen på side 37 kan du se, hvad 
det bliver anbefalet, at kommu-
nerne udbetaler i 2013. Hvis du får 
mindre end det beløb, der står i 
boksen, kan du tale med din sags-
behandler 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, kom-
munen betaler for dit ophold, skal 
både dække husleje, mad, lomme-
penge, tøjpenge og fritidsaktivite-
ter.
 

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 kom-
mer, 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 

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

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. 
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vil ændre på forholdene – så kan 
du tale med din sagsbehandler, din 
støtteperson eller din bisidder. 

skal jeg Have løn for ar-
bejde, 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 sam-
men 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.  

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 be-
stemme, at du så skal betale noget 
af det, du tjener, til kommunen. Det 
er noget, du skal tale med din sags-
behandler om og med de voksne, 
der hvor du bor. 

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

daniel

36
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LOMMEPENGE OM UGEN 
(2013)

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. 
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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 undervisnings-
pligt – det betyder, at alle børn skal 
have undervisning i ti år. Man be-
høver ikke at gå i en almindelig sko-
le, og undervisningen kan foregå på 
mange måder. Derfor er det vigtigt, 
at du siger til din sagsbehandler og 
de andre voksne omkring dig, hvor-
dan 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 undervis-
ning, 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 umiddel-
bart inden du bliver færdig i folke-
skolen, 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.



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 kriminali-
tet, 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.

42 18
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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 an-
det. 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 kommu-
nen 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 kontaktper-
son. 

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 kontak-
te 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 efter-
værn i folderen ’Når du fylder 18 år’. 
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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 Anke-
styrelsen.

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 Ankesty-
relsen. Det kan godt være svært at 
finde ud af, hvad man kan klage 
over, og hvor man skal klage. Det 
kan din sagsbehandler, din støt-
teperson 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 me-
nuen ’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 

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. 



har truffet. Eller over den måde 
kommunen har behandlet din sag 
på. Du kan også klage over den in-
stitution eller plejefamilie, hvor du 
bor. Hvis du er i tvivl om, hvordan 
du kan klage, kan du ringe til bør-
nekontoret på tlf. 33 13 25 12 eller 
bruge chatten på www.ombuds-
manden.dk/boernekontoret.
På hjemmesiden kan du også læse 
mere om at klage til ombudsman-
den. 

Hvis du ikke synes, at du får den 
hjælp, der skal til, for at du kan 
klage, kan du ringe til BørneTele-
fonen 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. 

Hvis der er noget, du er i tvivl om, 
kan du altid spørge din sagsbe-
handler, din støtteperson, din 
kontaktpædagog eller dine pleje-
forældre. Men der er også steder, 
hvor du kan få mere information 
eller tale med andre, der er i samme 
situation som dig.

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.  

børnePortalen

På Børnerådets hjemmeside til 
børn og unge, www.børneporta-
len.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. 

børnetinget

www.boernetinget.dk er en hjem-
meside for børn og unge, der er an-
bragt. 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 familie-
pleje 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 an-
bragte 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 beskri-
ver, hvordan kommunen skal støtte 
børn og unge, der har problemer. 
Det er den lov, der giver kommu-
nen 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. Børnekonven-
tionen gælder for alle børn under 
18 år, og den sikrer børns rettig-
heder på en lang række områder, 
fx trivsel, sundhed, skolegang, leg, 
beskyttelse og medbestemmelse. 
Du kan læse Børnekonventionen  
på Børneportalen under ’Dine ret-
tigheder’ -  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 fælles-
spisning 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.
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hvem kan 
hjælpe mig?

børnerådet · VESTERBROGADE 35 A · 1620 KØBENHAVN V 

TLF.: 33 78 33 00 · WWW.BRD.DK

Min sagsbehandler hedder                                                 

Telefon	 	 	 																								

E-mail	 	 	 	

Min	sagsbehandler	kan	hjælpe	mig	med																								

Min kontaktpædagog hedder	 																						

Telefon	 	 	 																					

E-mail	 	 	 																					

Min	kontaktpædagog	kan	hjælpe	mig	med																			

Min familieplejekonsulent hedder                                    

Telefon	 	 	 																						

E-mail		 	 	 																					

Min	familieplejekonsulent	kan	hjælpe	mig	med												

Min støtteperson hedder                        

Telefon		 	 	 																		

E-mail		 	 	 																				

Min	støtteperson	kan	hjælpe	mig	med	 																					

Min bisidder hedder                        

Telefon		 	 	 																						

E-mail	 	 	 																							

Min	bisidder	kan	hjælpe	mig	med	 																						

Min tilsynsførende hedder                         

Telefon	 	 	 																		

E-mail					 	 	 																					

Min	tilsynsførende	kan	hjælpe	mig	med	 																						

Lederen, hvor jeg bor, hedder                        

Telefon																															 	 																						

E-mail	 	 	 																						

Lederen	kan	hjælpe	mig	med																																												

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	støt-
teperson,	din	kontaktpædagog	eller	din	
familieplejekonsulent.	Du	kan	få	hjælp	til	
at	udfylde	siden	af	din	sagsbehandler	eller	
din	kontaktpædagog.


