
 

KURSUSDAG OM HJÆLP TIL SELVHJÆLP 

23. april 2022 - kl. 9.30 -14.30 
Bredgade 7, 1. sal, 7400 Herning 

 

 

 

 Advokat Lars Buurgaard Sørensen, 
fortæller om sin seneste bog. 

”Tvangsfjernelse og bortadoption af børn 
og unge i praksis”  

Den beskriver på en praktisk og 
lettilgængelig måde, et område, der ellers 
kan være svært at få et overblik over. 

Med denne bog er man klædt bedre på til 
mødet med kommunen. 

 

Samværskonsulenterne, Karin Wraae og 

Stinne Lorenzen, kommer og øser ud af 

deres mangeårige erfaring, om 

samværsstøtte til forældre og børn.  

De giver gode råd til hvad du som forældre 

kan gøre, for at skabe de bedste samvær for 

dit barn.  

Der vil være en gratis bog til alle kursusdeltagere, bøgerne er sponsoreret af 

advokaterne Lars Buurgaard Sørensen, Martin Olsgaard og Allan Schmidt. 

Tilmelding af hensyn til forplejning, senest den 19/4 til Marianne Olesen på 

tlf. 60 75 84 85.  

 

Håber at vi ses 

FBU ForældreStøtte - Marianne og Susan 



Program for Kursusdag:  

Lørdag d. 23. april 2022 – kl. 9.30 -14.30 

9.30–10.00  Ankomst og morgenmad 

10.00–10.15 Velkomst og præsentation v. Leder af FBU 

ForældreStøtte Marianne Olesen 

10.15–11.00 Oplæg ved Advokat Lars Buurgaard Sørensen 

 Advokat Lars Buurgaard Sørensens vil fortælle om den nye bog, 

som han har skrevet i samarbejde med advokaterne Martin 

Olsgaard og Allan Schmidt.  

 Bogen beskriver generelt de vigtigste lovregler, når man som 

forældre er i berøring med det sociale system, vedr. sit 

barn/børn. Den er letlæselig og kan anvendes som opslagsbog.  

 Med denne bog er du som forældre klædt bedre på, til at møde 

det offentlige system.  

11.00–11.15 Pause 

11.15–12.00 Oplæg fortsat om bogen Tvangsfjernelse og 

bortadoption af børn og unge i praksis.  

12.00–13.00 Frokost 

13.00-14.00 Oplæg med Samværskonsulenterne, Karin  

   Wraae og Stinne Lorenzen 

   Karin og Stinne vil øse ud af deres erfaring med og viden om  

   hvad der skaber gode samvær mellem forældre og børn.  

   Hvad er vigtigst at du fokusere på, i samværet med dit barn? 

   Hvor og under hvilke rammer er samvær med mit barn bedst? 

   Hvordan opbygger du en god relation til dit barn?  

14.00–14.30    Kaffe/The og kage, samt fælles afslutning på  

   dagen og evaluering 


