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FBU  
ForældreStøtte

FBU ForældreStøtte er et projekt, som er etableret af  

FBU ForældreLANDSforeningen med økonomisk støtte fra  

Socialministeriets satspulje.

FBU ForældreStøtte er uafhængig af kommunerne.

“ Ring til os eller skriv en mail  

for at snakke med os  

eller få en aftale om at mødes.

Få flere informationer om FBU ForældreStøtte på vores 

hjemmeside www.fbuforældrestøtte.dk, her finder du også

 

Du finder os i Herning:

Bredgade 7, 1 sal 

7400 Herning

Tlf. 97 18 84 85

vores mail adr.

Alle kan frit henvende sig til FBU ForældreStøtte – også 

anonymt. Alle henvendelser behandles med respekt og fore-

går under tavshedspligt.

Vi er til for at støtte dig som forældre.

Får dit hjemmeboende barn eller din familie særlig støtte? 

Er dit barn anbragt uden for hjemmet?

Så er FBU ForældreStøtte måske noget for dig.

FBU ForældreStøtte tilbyder uvildig, kvalificeret socialrådgivning 

og støtte til forældre, som er i kontakt med kommunen, fordi 

deres barn har behov for særlig støtte.

Vi kan f.eks. tilbyde at:

•  Rådgive om dine rettigheder, pligter og muligheder

•  Lytte og være der for dig.

•  Deltage som bisidder i møder med kommunen eller andre 

offentlige instanser

•  Give dig mulighed for personlig rådgivning og støtte

•  Tale med dig om den svære situation, du måske er i som 

forældre med et eller flere anbragte børn.

FBU ForældreStøtte kan tilbyde dig at møde andre forældre 

i samme situation. Du har mulighed for at deltage i forskellige

Pårørende kan også få rådgivning og støtte.

aktiviteter. Aktuelle aktiviteter vil fremgå af vores hjemmeside.




