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• Børns Vilkår blev stiftet i 1977 af Tine 
Bryld, journalist Frode Muldkjær og 
overlæge Sven Heinild for at afskaffe 
revselsesretten.

• Tine Bryld gik forrest i kampen for 
børns rettigheder: At de er ukrænkelige, 
og at det aldrig er barnets skyld, hvis de 
bliver krænket. 

• Hun moraliserede ikke, guidede i stedet 
børnene, så de kunne hjælpe sig ud af 
problemerne selv. Det er det, vores 
børnesyn er baseret på. 

På børnenes side  
fra starten



• Alt for mange børn står helt alene med 
deres problemer. Det er børn, der fx 
udsættes for vold, seksuelle krænkelser 
eller omsorgssvigt. Børn, der svigtes af 
deres egne forældre, af samfundet eller 
myndighederne. 

• På BørneTelefonen sikrer vi, at alle børn 
har i hvert fald én, som lytter. Men det 
stopper ikke der. Vi hjælper børnene 
med at få den støtte, de har brug for, 
og vi presser på hos myndigheder og 
politikere. Hver dag.

Sammen stopper 
vi svigt



BørneTelefonens historie
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Intet barn i Danmark 
skal opleve svigt i
Vores fire indsatsområder er:

Omsorgssvigt
Intet barn skal udsættes for vold, 
vanrøgt, seksuelle overgreb, forældres 
misbrug, skilsmissekonflikter, negativ 
social kontrol eller myndighedssvigt. 

Digitale svigt
Intet barn skal udsættes for krænkende 
billeddeling, mobning, kommerciel 
udnyttelse, online manipulation eller 
radikalisering.

Skolesvigt
Intet barn skal udsættes for mobning, 
højt fravær og manglende relevante 
skoletilbud. 

Psykisk mistrivsel
Intet barn skal opleve angst, ensomhed 
eller selvmordstanker

2030



Skolens tomme stole



“Jeg har det ikke særlig godt 
derhjemme. Mine forældre skælder mig 
altid ud” 
Pige, 12 år

“Nogle gange får han nogle anfald, hvor 
han bliver irriteret på alt. Hvis han er 
ked af det, skal vi alle være omkring 
ham, er han aggressiv, slår han min 
mor. Og hvis jeg siger noget til ham, slår 
han mig.” 
Pige, 12 år



Hør os
“Jeg har det ikke særlig godt 
derhjemme. Mine forældre skælder mig 
altid ud” 
Pige, 12 år

“Jeg døjer med selvmordstanker, 
selvskade og angstanfald. Jeg vågner tit 
om natten og ikke kan få vejret. Der er 
mange der ved det, men ingen gør 
noget ved det. Jeg kan ikke snakke med 
min mor fordi at hun har et mindre 
alkoholproblem og jeg er inderligt 
bange for hende.”
Pige, 17 år

“Nogle gange får han nogle anfald, hvor 
han bliver irriteret på alt. Hvis han er 
ked af det, skal vi alle være omkring 
ham, er han aggressiv, slår han min mor. 
Og hvis jeg siger noget til ham, slår han 
mig.” 
Pige, 12 år

“Her i coronatiderne føler jeg mig mega
mega ked af det.... Jeg har ligesom 
mistet glæden ved det hele jeg føler mig 
meningsløs og rastløs og samtidig er jeg 
ved at drukne i lektier og pligter.” 
Pige, 13 år



Sammen stopper vi svigt

55.324 samtaler med børn og 5.562 samtaler med voksne i 2021

Note: Samtaler dækker over rådgivningssamtaler, faste brugere, feedback og informationssøgning på BørneTelefonen, og rådgivningssamtaler og faste brugere på ForældreTelefonen. 
Figuren indeholder data fra Telefonen, Chatten, Brevkassen, SMS (fra 2012), Børn hjælper børn (fra 2017), ForældreTelefonen (fra 2006) og SkilsmisseBrevkassen (fra 2017).
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I 2021 var antallet af samtaler på BørneTelefonen det højeste nogensinde



Sammen stopper vi svigt

Styrkelse af frivillige i BROEN 
Danmark 
– et pilotprojekt i samarbejde med Børns 
Vilkår og med støtte fra MTHP-fonden
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Fra undersøgelse til workshop

Spørgeskema

Udvikling af materiale og refleksionsworkshop

Site (https://bornsvilkar.dk/broen/)

https://bornsvilkar.dk/broen/


https://bornsvilkar.dk/broen/

https://bornsvilkar.dk/broen/
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Jeg er bekymret for et 
barn, hvilke 
muligheder har jeg?



Sammen stopper vi svigt

Omsorgssvigt – definition

Med omsorgssvigt forstår vi, 
”[…] at forældre eller de personer, der har 

omsorgen for barnet, 
påfører det fysisk eller psykisk skade eller 

forsømmer det så alvorligt
at barnets fysiske og/eller psykiske 

sundhed og udvikling er i fare”.

Kilde: Kari Killen, ”Omsorgssvigt er alles ansvar”, Hans Reitzels 
forlag 2004 
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Underretningspligt, servicelovens § 154

Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældrenes eller andre opdrageres side, 
udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed 
eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.

Det er tilstrækkeligt, at du har en mistanke eller bekymring for et barn. Det er kommunens ansvar at 
undersøge barnets forhold nærmere. En underretning er et udtryk for omsorg for et barn og en hjælp til 
forandring.
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Mistrivsel eller konflikt i hjemmet samt fysisk vold var oftest årsagen 
til de underretninger, Børns Vilkår foretog i 2021

Hyppigste problemstillinger i underretningerne

Side 16
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Anden mistrivsel eller konflikt i hjemmet

Fysisk vold

Psykisk vold

Selvmordstruet

Mistrivsel på anbringelsessted

Skilsmisse/forældremyndighed/samvær

Misbrug hos forældre

Selvskade

Seksuelle krænkelser/overgreb

Vanskeligheder i samarbejdet med myndighed

Note: Procentgrundlaget er 209 underretninger. Samme sag kan figurere under to forskellige problems=llinger. Andelene for eksempelvis fysisk og psykisk vold kan derfor ikke lægges 
sammen for at få det samlede antal sager, hvor vold er problems=llingen. 
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Hvor meget skal der til? – En 
tommelfingerregel

Jo flere former for omsorgssvigt og mishandling, 
barnet oplever og jo mere alvorlige de er, desto 

dårligere er prognosen 

Omsorgssvigt, mishandling og seksuelle 
overgreb som begynder tidligt i børns liv, giver 
børnene en langt dårligere prognose end dårlig 

omsorg, som begynder senere i barnets liv 

Kilde: Øjvind Kvello. ”Børn i risiko”
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Professionel bisidning 
til alle børn og unge
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Bisidning fra Børns Vilkår

• Et gratis tilbud, som skaber tryghed ved samtaler med børn. Målgruppen er 6-18 årige og unge i efterværn.

• Børns Vilkår har tilbudt bisidning til børn siden 2008

• Børn og unge har ret til en bisidder, hvis de skal til en børnesamtale i kommunen eller til møde i Familieretshuset.

• Denne hjælp rummer helt særlige muligheder for at understøtte barnets inddragelse i sin egen sag

• Sikrer at barnets rettigheder overholdes og barnets ønsker kommer frem.

• Børns Vilkårs bisiddere er uddannede socialrådgivere, og har alle erfaring i at arbejde med børn og unge.
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Hvad gør en professionel bisidder?
ü Møder barnet på barnets opfordring og der, hvor barnet ønsker det
ü Hjælper med at etablere kontakt til kommunen
ü Hjælper barnet med at anvende sin initiativret til Familieretshuset
ü Hjælper med at forberede møder med kommunen og Familieretshuset
ü Deltager i møder med sagsbehandler/ børnesagkyndige og hjælper barnet med at få sagt det vigtige
ü Sikrer barnet har forstået det, som bliver sagt
ü Følger op på møder med kommunen og Familieretshuset med barnet
ü Har fokus på barnets rettigheder
ü Hjælper med at klage
ü Sikrer tryghed i samtalen med barnet
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Det bedste ved en bisidder er… 

Trygheden til møderne!Tak for det! Det har virkelig været en kæmpe hjælp!

Min bisidder kunne holde styr på alle 
regler og retningslinjer, hvis det ikke 
var for hende ville jeg ikke ane noget 
om rettigheder og jeg ville slet ikke 
være nået så langt som jeg er i dag,

Jeg havde mere overblik. Jeg følte mig ikke så lost. Jeg blev bevidst om hvad jeg har ret til.

Jeg var ikke helt klar over mine rettigheder 

før jeg fik min bisidder. Hun satte mig ind i 

tingene og sørgede for at jeg forstod det. 

Hun kæmpede for min sag og hun hjalp mig 

så meget hun kunne, da der var ingen 

andre til at hjælpe mig. Og så var hun der 

kun for mig.
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Børns Vilkår har været bisidder i 5.219 sager siden 2008
I 757 sager fik et barn en bisidder i 2021. I alt var der 916 aktive bisiddersager i løbet af 2021.

Side 22

I 2021 var der 439 nye bisiddersager i kommunen, hvilket er på niveau med 2020. Der var 318 nye bisiddersager i Familieretshuset - en stigning på 35 
pct. siden 2020. Stigningen afspejler sandsynligvis, at der i 2021 har været en del kampagner om Børns Vilkårs bisidderordning og fokus på 
samarbejdet med Familieretshuset. Der har desuden været arbejdet med at rekruttere flere bisidderambassadører i kommunerne, som har til formål 
at udbrede kendskabet om bisidderordningen til deres kolleger. 

Udover de 757 sager, der er påbegyndt i 2021, har bisidderne arbejdet med 159 sager, som er startet før 2021. Der har altså i alt 
været 916 aktive bisiddersager i 2021.
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Note: Kommunesager inkluderer bisidninger, der er foregået enten i kommunen, Ankestyrelsen, Ungdomskriminalitetsnævnet, Børn og unge-udvalget 
eller retten. Sager i Familieretshuset inkluderer bisidninger, der er foregået enten i Familieretshuset eller Familieretten. 
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Kontakt 
bisidderteamet

35 55 55 59 #2               Mandag – torsdag kl. 9 – 16
Fredag kl. 9 - 15
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Fagtelefonen

35 55 55 58

Man – tor kl. 11-15
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Så husk:
1. https://bornsvilkar.dk/broen/
2. Underretning
3. Bisidning
4. Fagtelefonen

https://bornsvilkar.dk/broen/

