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Anbragt | Nye løsninger for de mest udsatte børn og unge 

Tænketanken Mandag Morgen og Det Obelske Familiefond sætter nu markant fokus på 

området for anbragte børn og unge, og din organisation kan være med – ganske gratis. 

Der er nemlig behov for nye samskabende initiativer for anbragte børn og unge på tværs 

af kommuner, institutioner, foreninger og organisationer i Danmark. 

 

 

En invitation til at forny – og forbedre 

Mandag Morgen vil med støtte fra Det Obelske Familiefond igangsætte et omfattende projekt, som skal 

nytænke indsatsen for de anbragte børn og unge i en håndfuld danske kommuner, på udvalgte 

anbringelsesinstitutioner og med håndplukkede civilsamfundsorganisationer i en central rolle.   

 

Fem procent af danske børn og unge under 18 år bliver i en kortere eller længere periode anbragt uden for 

hjemmet, og konstant er én procent af danske børn og unge anbragt, hvilket svarer til ca. 12.000 personer.  

Vi ved meget lidt om, hvilken forskel nuværende indsatser på anbringelsesområdet gør, men vi ved med 

sikkerhed, at anbragte børn og unges tilværelse er præget af enorm ustabilitet, som følger dem langt ind i 

ungdoms- og voksenlivet. Konsekvensen er, at alt for mange anbragte børn og unge føler sig ensomme og 

socialt marginaliserede. Vores tese er, at vi kan gøre en stor forskel ved at fokusere på de anbragte børn og 

unges relationer, netværk og deltagelse i samfundet – og ved at give de anbragte børn og unge selv en 

væsentlig stemme i opgaveløsningen. 

 

Med projektet ”Anbragt – nye løsninger for de mest udsatte børn og unge” ønsker Mandag Morgen at bringe 

en række partnere sammen med henblik på at udvikle nye, banebrydende løsninger, som kan gøre en reel 

forskel for anbragte børn og unge i Danmark. Vi vil ikke nøjes med at sætte ind over for børnenes læring, 

fritidsliv eller andre afgrænsede områder, men vil i stedet tage udgangspunkt i barnets mangfoldige behov.  

Vi ønsker at samle udvalgte kommuner, frivillige organisationer, anbringelsessteder og, vigtigst af alt, 

børnene og de unge selv for i samarbejde at udvikle nye initiativer, som kan styrke trivslen. 

 

Lige nu søger vi projektdeltagende organisationer – måske skal I være med? 

 

 

Baggrund og relevans 

Mandag Morgen har taget initiativ til projektet, fordi vi mener, der er behov for at gentænke 

anbringelsesområdet i Danmark med udgangspunkt i de anbragte børn og unges behov for venskab, 

kammeratskab, netværk, deltagelse og menneskelige relationer.  

 

Ofte bliver anbringelse et socialpædagogisk redskab frem for en helhedsorienteret opgave, eksempelvis når vi 

glemmer at medtænke venskab, deltagelse og netværk i anbringelsesløsningerne, eller når vi ikke skaber 

løsninger på tværs af skolen, institutionen og fodboldklubben. Anbragte børn og unge har ikke bare brug for 

tag over hovedet eller pædagogfaglig støtte. De har også brug for at være en del af et lokalsamfund og 

opbygge relationer til børn og voksne uden for systemet. 

 

Det kræver en markant anderledes indsats i måden, vi samarbejder på tværs af kommuner, 

civilsamfundsorganisationer og institutioner, så løsningerne ikke tager udgangspunkt i de enkelte 

organisationers interesser og organisatoriske systemer, men i børnene og de unges behov for venskab, 

deltagelse og netværk.  



 
 

2 
 

Formål 

Projektet tager derfor afsæt i en forståelse af, at der er et behov for helt grundlæggende at gentænke 

indsatsen over for de anbragte børn og unge, hvis opgaven er at hjælpe dem med at skabe varige relationer og 

opbygge egne stabile netværk. Relationerne etableres ikke nødvendigvis af sig selv, men skal hjælpes på vej 

og løbende understøttes. Det kan kun ske, hvis ansvaret bredes ud til flere i en reel samskabelses-proces, 

hvor alle arbejder sammen om at skabe de bedste løsninger for barnet eller den unge. Det er afgørende at få 

nye aktører med på banen og udvikle nye rolleforståelser og samarbejdsformer. 

 

Formålet med projektet er at finde veje til at styrke netværket omkring anbragte børn og unge og dermed 

børnenes evner til at skabe varige relationer. Det vil give børnene bedre forudsætninger for at klare sig socialt 

og menneskeligt. I forprojektet udvikler de deltagende kommuner, organisationer og institutioner, der 

arbejder med anbragte børn og unge, idéer til fælles initiativer, der understøtter de anbragte børn og unges 

evner og muligheder for at danne relationer og deltage i sociale fællesskaber.  

 

Projektet vil desuden sikre, at viden og erfaringer genereret i projektet kommer en bredere kreds – og 

dermed flere børn og unge – til gode. Ved at deltage i projektet får I derfor mulighed for at udvikle jeres egen 

praksis på anbringelsesområdet og samtidig deltage i et netværk af frontløbere på området.  

 

 

Forløb 

Forløbet er inddelt i en forprojekt og et hovedprojekt. Forprojektet, der er finansieret af Det Obelske 

Familiefond, samler fire-seks kommuner samt en række anbringelsesinstitutioner og 

civilsamfundsorganisationer, som sammen forpligter sig på at nytænke anbringelsesindsatsen og udvikle 

initiativer i samarbejde med anbragte børn og unge og med udgangspunkt i deres behov for venskab, 

deltagelse og netværk.  

 

Konkret vil forprojektet sikre, at der udvikles helt nye løsninger i hver af de deltagende kommuner på tværs 

af kommunen, institutionerne og civilsamfundsorganisationerne, og at løsningerne tager udgangspunkt i en 

fælles definition af udfordringen. I dag betragtes udfordringen ofte forskelligt alt efter, om den ses fra 

kommunens, institutionens eller civilsamfundsorganisationens perspektiv. Det skaber løsninger, som ikke 

for alvor adresserer de reelle behov, og derfor er der behov for at skabe et fælles udgangspunkt.  

 

At udvikle en fælles forståelse af behovet kræver, at de anbragte børn og unges stemme høres. Derfor 

gennemfører Mandag Morgen en undersøgelse blandt anbragte børn og unge i de deltagende kommuner, 

som skal kortlægge, hvordan de anbragte børn og unge oplever deres relationer til familien, vennerne, 

skolekammeraterne, de andre børn og unge på institutionen, lærere og idrætstrænere m.m. 

 

Med udgangspunkt i disse undersøgelser afholder Mandag Morgen i samarbejde med de deltagende partnere 

en workshop i hver af de deltagende byer, hvor kommunen, civilsamfundsorganisationerne og 

institutionerne drøfter undersøgelsens resultat og udvikler nye løsninger til at imødekomme de behov, der er 

identificeret. Hensigten hermed er at lave en lokal udviklingsplan for hver af de deltagende kommuner, som 

kan implementeres i hovedprojektet, som der ansøges om fondsmidler til senere. 

 

Som en del af forprojektet indhenter Mandag Morgen både nationale og internationale erfaringer, og 

undervejs i forprojektet inviterer Mandag Morgen de deltagende organisationer på en studietur, hvor vi 

sammen undersøger de mest interessante eksempler på det, som projektet vil opnå.  

 

Som afslutning på forprojektet, der forventes at strække sig til sommeren 2015, udarbejdes der en fælles 

ansøgning om hovedprojektet. Såfremt hovedprojektet finansieres vil det strække sig over flere år og 

omhandle implementering af de ideer, der er udviklet i forprojektet. 
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Organisering 

Mandag Morgen er initiativtager til og sekretariat for projektet og faciliterer i forprojektet udviklingen af de 

nye initiativer på tværs af de deltagende organisationer, mens ansvaret for implementeringen i 

hovedprojektet ligger hos de deltagende organisationer selv.  

 

Projektet organiseres med en projektgruppe bestående af en repræsentant fra de deltagende kommuner, 

institutioner og udvalgte civilsamfundsorganisationer samt Mandag Morgen. Projektgruppen er afsender på 

den endelige formidling af viden og erfaring fra projektet under Mandag Morgens redaktion.  

 

Herudover nedsættes også en referencegruppe for projektet for at sikre løbende kvalificering af projektet, de 

lokale udviklingsplaner, workshops og resultater. Referencegruppen består af eksperter på området. 

 

 

Hvad kræver det at være med? 

Som deltagende organisation skal I kunne sige ja til følgende: 

 Vi er interesseret i at udvikle vores tilgang til anbringelsesområdet og tænke på tværs af de gængse 

sektorgrænser og med udgangspunkt i de anbragte børn og unges relationer og mulighed for 

deltagelse i samfundet, 

 Vi ønsker at bidrage til at gennemføre en undersøgelse blandt anbragte børn og unge i vores 

lokalområde (selve undersøgelsen gennemføres af Mandag Morgen), 

 Vi er åbne for at indgå i en fælles ansøgning om implementering af de idéer, som er fremkommet i 

forprojektet, herunder på den lokale workshop, og vi er villige til at drøfte en evt. medfinansiering af 

hovedprojektet (fx i form af medarbejder- eller frivilligressourcer), 

 Vi forpligter os til at stille min. én medarbejder til rådighed for forprojektet, som forventes at deltage 

i projektgruppemøder1, studietur2, forberedelse og afvikling af den lokale workshop samt udvikling af 

de lokale projektidéer.   

 

Mandag Morgen udvælger de deltagende organisationer på baggrund af en konkret vurdering af hver 

organisations motivation og interesse i projektet. Vi tager gerne et møde hos jer for at drøfte dette nærmere. 

 

Da forprojektet er finansieret af Det Obelske Familiefond er der ikke deltagerbetaling 

forbundet med deltagelse i forprojektet.  

 

 

Kontakt 

Hvis du og din organisation er interesseret i at være med til at nytænke jeres anbringelsesindsats, så kontakt 

projektleder Mads Espersen på mes@mm.dk eller tlf. 2384 3376 for en uddybende beskrivelse af 

mulighederne.  

 

På næste side kan I se en foreløbig tidsplan for forprojektet. 

 

 

                                                           
1 Projektgruppemøderne vil blive afholdt centralt i landet og som heldagsmøder. Deltagelse er obligatorisk. 

2 I forbindelse med studieturen må påregnes et mindre deltagergebyr. Deltagelse er forventet af projektdeltagerne. 

mailto:mes@mm.dk
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Foreløbig tidsplan for projektet – udvalgte faser 

 

 

Fase      Tidsrum   Hvem 

 
Indhentning af nationale og internationale erfaringer  Uge 42 – 47 (2014)  Mandag Morgen 

 

Baselinestudie  Uge 43 (2014) – 3 (2015)  Mandag Morgen i  

samarbejde med  

projektdeltagerne 

 

Studietur     16. – 19. februar 2015  Alle projektdeltagere 

 

Afholdelse af lokale workshops  Uge 9 – 13 (2015)  Mandag Morgen i  

samarbejde med  

projektdeltagerne 

 

Udarbejdelse af lokale projektplaner  Uge 9 – 16 (2015)  Mandag Morgen i  

samarbejde med  

projektdeltagerne 

 

Udarbejdelse af fælles ansøgning om  

implementering af hovedprojekt  Uge 16 – 23 (2015)  Mandag Morgen i  

samarbejde med  

projektdeltagerne 

 

 

Projektgruppemøder afholdes d. 9. december 2014, 22. april 2015 og 18. juni 2015. 

 

Forprojektet afsluttes senest uge 27, 2015. 

 

  

 

 


