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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. Hæftet 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
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.

4
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. Du kan også klage over, at
personalet har brugt magt over for
dig, hvis du ikke mener, magtanvendelsen var i orden, fx hvis den
var for voldsom. 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
Du og din sagsbehandler skal sammen 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
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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.
HVAD KAN JEG BRUGE EN
BISIDDER TIL?
Alle børn, der bliver anbragt, har
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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. Nogle
gange er det 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.
For de fleste anbragte børn er der
også et andet tilsyn. Det kaldes for
Socialtilsynet, og det skal mindst
en gang om året tjekke, at det sted,
hvor du bor, fungerer godt og er
egnet til at have børn boende.
Socialtilsynet har en whistleblowerordning. Det betyder, at der findes
et telefonnummer, som du kan
ringe til, hvis du ikke synes, at du
eller et andet barn bliver behandlet
ordentligt. Du behøver ikke sige
dit navn, hvis du ikke har lyst. Hvis
du ikke kender nummeret til lige
dit socialtilsyn, så kan du ringe til
BørneTelefonen og få nummeret.
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. Hvis du klager, så skal kommunen for det
meste vente med at flytte dig, til klagen er
færdigbehandlet.

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.
Og han eller hun skal også hjælpe
dig med at forstå, hvad der står.
MÅ MINE FORÆLDRE LÆSE
PAPIRERNE I MIN SAGSMAPPE?
Du har ret til 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 UNDERSØGE
HVAD JEG HAR PÅ MIG, FX
HASH?
Hvis de voksne på dit opholdssted
eller din institution har en god
grund til at tro, at du har noget på
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dig, som du ikke må have – fx ting,
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 husorden, 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, 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, medmindre de har en god grund.
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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.

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. Du kan klage over
beslutningen, hvis du er uenig.
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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, medmindre det drejer
sig om samvær med familie.
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
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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

sammen med dine forældre, skal
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, ud fra hvad der er
bedst for dig.
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.

Husorden og
magtanvendelse
– 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.

HUSORDEN
Husordenen beskriver blandt andet
regler om rygning, mobiltelefon,
ro på værelserne, fjernsynskiggeri
og spisning. Den er lavet for, at alle
skal have det godt på stedet og for
at holde ro og orden. Det er en god
idé, at reglerne bliver lavet i samarbejde mellem børn og voksne. De
skal skrives ned, og I bør tale om
dem, så alle kender dem. 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 overfor
hinanden; fx hvordan man kommer
ind på hinandens værelser, eller
hvordan man opfører sig i tv-stuen.
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 er 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.
HVORNÅR MÅ DE VOKSNE
HOLDE MIG FAST?
Hvis du bor på et opholdssted eller
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MAGTANVENDELSE
MAGTANVENDELSE ER, NÅR DE VOKSNE PÅ DIT ANBRINGELSESSTED BLIVER
NØDT TIL AT GØRE NOGET, SOM ER IMOD DIN ELLER EN ANDEN UNGS VILJE,
FORDI DE MENER, AT DU ER TIL FARE FOR SIG SELV ELLER ANDRE ELLER VIL
ØDELÆGGE TING. DET KAN VÆRE AT HOLDE DIG FAST ELLER FLYTTE DIG FRA ET
STED TIL ET ANDET. MEN DET KAN OGSÅ VÆRE, HVIS DE VOKSNE VIL UNDERSØGE DIT VÆRELSE ELLER TING, SELV OM DU IKKE VIL HAVE DET. HÅNENDE,
YDMYGENDE ELLER NEDVÆRDIGENDE BEHANDLING ER IKKE LOVLIGT, SÅ HVIS
DU OPLEVER DET, SKAL DU KONTAKTE DIN SAGSBEHANDLER.

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, opholdssteder og i plejefamilier må de voksne ikke låse dig inde.
De første 14 dage, hvor du er på en
ny institution, eller op til 14 dage
på et senere tidspunkt 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, medmindre du er anbragt
på delvist lukket/sikret døgninstitution eller delvist lukket/særlig sikret
afdeling på døgninstitution.
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 du og dine
forældre har givet samtykke.

RAPPORT OM MAGTANVENDELSE
HVIS DE VOKSNE BRUGER MAGT – FX HOLDER DIG FAST, UNDERSØGER DIT VÆRELSE ELLER STOPPER DIG I AT ØDELÆGGE TING – 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 det 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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FYSISK GUIDNING
FYSISK GUIDNING BETYDER, AT DE VOKSNE FX MÅ LÆGGE EN HÅND
PÅ DIN ELLER EN ANDEN UNGS SKULDER. HVIS DU GØR MODSTAND
OG SIGER FRA, SKAL DE VOKSNE STOPPE. GØR DE IKKE DET, ER DET
MAGTANVENDELSE. EN MAGTANVENDELSE KAN VÆRE AT HOLDE
DIG, HVIS DU VIL TIL AT SLÅ EN ANDEN.

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 2017. 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
mærkevaretøj eller til at tage med
venner til koncert.
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
(2017)

28

3-10 ÅR – 30 KR.
11-13 ÅR – 63 KR.
14-15 ÅR – 128 KR.
16 ÅR OG ÆLDRE – 257 KR.

TØJPENGE OM UGEN
(2017)

0-10 ÅR – 109 KR.
11-13 ÅR – 128 KR.
14-15 ÅR – 149 KR.
16 ÅR OG ÆLDRE – 164 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?
Skolen skal forberede alle unge
på videre uddannelse efter folkeskolen. 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 afdeling,
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.
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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
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. Det
gælder også, hvis du ikke får tilbudt
efterværn, men senere mener, at du
har brug for det. Hvis kommunen
giver dig afslag på efterværn, kan
du klage over afgørelsen.
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,
eller hvis personalet har brugt magt
over for dig.
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 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.
SOCIALTILSYNET
Du kan også ringe til Socialtilsynets
whistleblower-ordning. Hvis du
ikke kender nummeret til lige dit
Socialtilsyn, kan du ringe til BørneTelefonen og få nummeret.
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.
HEADSPACE
I flere byer findes et åbent tilbud,
der hedder Headspace. Man kan
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ringe til dem på tlf. 31 10 13 30 eller
chatte via www.headspace.dk.
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.
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.
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.
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.

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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