Se mere på:

Om foreningen

www.bedsteforeningen.dk

Bedsteforeningen har til formål at arbejde
for, at bedsteforældre og øvrig biologisk
familie til anbragte børn i videst muligt
omfang får en sikker og fast tilknytning til
anbragte børn, og at bedsteforældres og
øvrig biologisk families rettigheder
vedrørende anbragte børn overholdes og
forbedres. I overensstemmelse hermed
har foreningen særligt til formål at
varetage medlemmernes interesser ved
at:

hvor man også kan ansøge om
medlemskab.

Eller på Facebook:
”Foreningen for bedsteforældre og øvrig
familie til anbragte børn”:
www.facebook.com/bedsteforeningen

Foreningen kan kontaktes telefonisk i
tidsrummet tirsdag fra 18-19 samt torsdag
fra 12-13 på tlf. 5011 0362.
Det vil være forskellige medlemmer fra
foreningens bestyrelse, som besvarer
telefonopkald.
Medlemmer af bestyrelsen samt oplysning
om kontingent fremgår af foreningens
hjemmeside.

Foreningen for bedsteforældre
og øvrig familie til anbragte
børn

- bistå andre bedsteforældre og øvrig
biologisk familie med råd, vejledning og
hjælp, og sikre et tæt netværk af
bedsteforældre og øvrig biologisk familie
til anbragte børn
- arbejde for, at barnet ikke mister
kontakten til sine bedsteforældre og
øvrige biologiske familiemedlemmer, når
barnet anbringes.
- udbrede oplysning om Forening for
bedsteforældre og øvrig biologisk familie
til anbragte børns arbejde.

d ”Bedsteforeningen”

Fælles arrangementer

Øvrige oplysninger

Foreningen arrangerer flere gange årligt
fælles arrangementer, hvor alle er
velkomne til at deltage.

Som bedsteforælder og øvrigt netværk til
anbragte børn glemmes man desværre
ofte, selvom barnet kan have stor glæde af
at opleve fx samvær med bedsteforældre.

Det kan være faglige foredrag med
advokater, psykologer, socialrådgivere, §
54 støttepersoner, netværksplejere,
plejefamilier m. fl.
Derudover bedsteforældre og andre
pårørende til anbragte børn, som fortæller
om netop deres sagsforløb.
Det tilstræbes, at disse arrangementer
ikke kun afholdes i et begrænset
geografisk område, men med tiden vil
finde sted i hele landet.

Eksempler på sagsforløb
Andres erfaringer med at være en familie
med anbragte børn vil løbende blive lagt
på hjemmesiden.

Vi har bl.a. bistået bedsteforældre med
hjælp til at få samvær med anbragte børn.
Ofte glemmes det, at det specifikt fremgår
af Servicelovens § 71, stk.1 at barnet har
ret til samvær med bl.a. bedsteforældre,
venner, søskende og netværk.
Det har den konsekvens, at barnets
tidligere gode kontakt til bedsteforældre
mv. glemmes og barnet mister kontakten.

Andre gode steder, hvor man kan få
nyttig information:
Serviceloven (retsinformation.dk)
Retssikkerhedsloven. (retsinformation.dk)
Vejledning til Serviceloven nr. 9007 af 7/1
2014

www.socialstyrelsen.dk
www.ankestyrelsen.dk
www.fbuforældrestøtte.dk

Vi har f.eks. vejledt andre bedsteforældre
mv. om denne ret og andre bestemmelser
og om klagemuligheder med den
konsekvens, at kontakten er bevaret eller
genoprettet mellem bedsteforældre mv.
og barnet – til alles glæde.

Det er generelt ikke nemt selv at finde ud,
hvilke rettigheder man har eller ens
anbragte barnebarn mv. har.

Vi har adgang til advokater og andre
professionelle bisiddere mv., som vi kan
spørge til råds eller henvise til, hvis der er
tvivl.

www.bedsteforeningen.dk

Vi håber, at vi kan gøre en positiv forskel
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