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Ny bog til plejebørn:  

Det er ikke så slemt, som det lyder … 
Fire unge, som selv har været i pleje, har sammen med Videnscenter for Familiepleje i København 

skrevet den bog, de selv savnede, da de blev anbragt. Bogen ”Når man bor i en anden familie” 

fortæller både om de juridiske og følelsesmæssige aspekter ved at være plejebarn, og hoved-

budskabet fra de unge er, at det nok er anderledes og svært, men også rart at bo i en plejefamilie.  
Med udgivelsen af bogen ”Når man bor i en anden familie” er der kommet et sted, hvor børn og 

unge, der står over for en anbringelse, kan få gode råd fra nogen, der har prøvet det selv.  

Bogen giver et sjældent indblik i de tanker og erfaringer som bogens unge forfattere selv har gjort 

sig, og så sætter den fokus på de rettigheder, som børn har, når offentlige myndigheder træffer 

beslutninger, som vedrører dem. 

Samtidig har det ligget de unge på sinde at fortælle andre plejebørn, at de ikke er alene, og de har 

derfor forsynet bogen med en liste over gode bøger og steder, hvor de kan møde eller chatte med 

andre, der er eller har været i samme situation. ”For man kan godt føle sig rigtig alene, og så er det 

rart at opdage, at man har meget til fælles med nogle andre,” som 17-årige Anne Hauder siger. 

”Børn gør sig mange tanker, når de står over for en anbringelse. Vi har manglet en bog som i 

øjenhøjde og med troværdighed fortæller om at være plejebarn. Mange plejebørn føler sig meget 

alene i verden, og bogen giver dem mulighed for at spejle sig i andre og føle sig genkendt ,” forklarer 

psykolog og projektleder i Videnscenter for Familiepleje, Inge Loua, som har hjulpet de unge med at 

skrive bogen. 

Bogen er udgivet med støtte fra Egmont Fonden, og kan hentes her:  

http://centerforfamiliepleje.dk/ungebog 

 

Yderligere oplysninger om bogen: 

Projektleder, psykolog Inge Loua, tlf. 33 17 22 51, e-mail: IngeS.Loua@sof.kk.dk 

Familieplejekonsulent Carsten Kirk Alstrup, tlf. 33 17 22 14, e-mail Carsten.Alstrup@sof.kk.dk 
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Fakta-ark 

 
Fakta om bogen ”Når man bor i en anden familie” 
 
 Bogen ”Når man bor i en anden familie” er skrevet af fire unge i 

alderen fra 17 til 20 år, som har været med i en netværksgruppe, der 

har mødtes hver 14. dag siden august 2011. Formålet har været at 

skabe en tryg ramme for udveksling af erfaringer, samtidig med at 

gruppen har haft til opgave at skrive den bog, de selv savnede, da de 

blev anbragt 

 De unge stiller gerne op til interview om bogen og deres egne 

overvejelser 

 Bogen og det tilhørende pressemateriale (tegnede illustrationer til web og print) kan downloades 

fra: http://centerforfamiliepleje.dk/ungebog 

 ”Når man bor i en anden familie” er udgivet som et led i et forskningsprojekt i Videnscenter for 

Familiepleje, som har til formål at udvikle nye metoder til anbringelse af teenagere. Både 

projektet som helhed og bogudgivelsen er støttet af Egmont Fonden. 

 Udgivelsen af bogen markeres med en reception i Center for Familiepleje i København. Arrange-

mentet finder sted torsdag den 21. juni fra kl. 15 til 17 og giver mulighed for at møde de 4 unge 

forfattere bag bogen. Tilmeld venligst via e-mail til HanneFolmer.Schade@sof.kk.dk 

 

Fakta om anbragte børn (0-22 år) i Danmark og i Københavns Kommune 
 

 Ved udgangen af 2010 er der i alt 14.388 anbragte børn og unge (0-22 år) i hele landet. Heraf er 
6840, svarende til 47 procent anbragt i familiepleje. Kilde: Ankestyrelsen: 
http://www.ast.dk/tal_fra_ankestyrelsen/ 
 

 Pr. 1. april 2012 er der i alt 1064 anbragte børn og unge i Københavns Kommune. Heraf er 456, 
svarende til 41 procent, anbragt i familiepleje. Kilde: Videnscenter for Familieplejes Statistik på 
Anbringelsesområdet i Københavns Kommune, 
http://centerforfamiliepleje.dk/media/File/Statistik/Kvartalsstatistik-april-2012.pdf 
 

 

Fakta om Videnscenter for Familiepleje / Center for Familiepleje 
 

 Videnscenter for Familiepleje er en selvstændig enhed i Center for Familiepleje og beskæftiger 

sig med forskning og metodeudvikling inden for familiepleje- og anbringelsesområdet. Videns-

centret arbejder for bedre anbringelser for børn og unge og udarbejder rapporter og vejled-

ninger til sagsbehandlere, familieplejekonsulenter og andre professionelle 

 

 Center for Familiepleje er en del af Københavns Kommune. Centrets primære opgaver er at  

rekruttere og uddanne plejefamilier til døgnpleje og aflastning samt bidrage til gode match 

mellem børn og plejefamilier 
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