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Jeg skylder jer en kæmpe tak. 

Ingen har før lyttet, ingen har 

før forstået, ingen har før taget 

mig alvorligt og ingen har før 

gjort noget. I gør en forskel!  

I gjorde en forskel for mig! 

Af hjertet tak.
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Hovedbestyrelsen 2015
Morten Permin – formand
Vibe Klarup Voetmann –  
næstformand
Leo H. Knudsen
Benedicte Strøm
Yildiz Akdogan
Anne-Dorthe Hestbæk
Stine Jørgensen
Susanne Bloch Jespersen
Per Børsting-Andersen
Trine Natasja Sindahl
Ida Koch
Hanne Warming – suppleant

H
ver eneste dag året rundt ringer 

hundredevis af børn til BørneTelefo-

nen for at tale med en voksen, der 

lytter. Mange af børnene fortæller 

om alvorlige svigt – og for dem er samtalen det 

første og vigtige skridt på vejen til at få hjælp.  

Takket være blandt andet et samarbejde med 

TrygFonden og TDC, har vi løbende kunnet ud-

vide åbningstiderne på BørneTelefonen for at 

imødekomme behovet for hjælp. I 2015 talte vi 

med flere børn end nogensinde før. Vi havde 

godt 40.000 samtaler med børn på BørneTele-

fonen. Samtidig fik næsten 400 børn en bisid-

der som personlig støtte, og vi har holdt over 

700 oplæg og trivselsforløb på skoler over hele 

landet, blandt andet med fokus på at stoppe 

mobning. 

De mange samtaler og forløb giver os en unik 

indsigt i børn og unges problemer og udfor-

dringer. Og vi handler på viden, vi får: 

I 2015 har vi, i samarbejde med Egmont Fon-

den, arbejdet for at hjælpe børn i skilsmisser. Vi 

har som en del af dette undersøgt, hvordan 

børn oplever skilsmisser og konflikter. På konfe-

rencen #BarnetFørst kunne vi derfor over for 

politikere, embedsmænd og fagfolk vise, at hvis 

vi skal have mere børnevenlige skilsmisser, skal 

vi blive langt bedre til at håndtere forældrenes 

psykologiske konflikt. Det kræver ændringer i 

lovgivning og institutioner, hvis børn skal undgå 

at komme i klemme i langvarige og dybe kon-

flikter mellem forældrene. 

Hvis børn i Danmark skal trives bedre, må vi 

også sætte ind over for mobning. Derfor har vi 

fremlagt et mobbeudspil, hvor vi blandt andet 

foreslår, at mobning forbydes, så skolerne får 

pligt til at gøre noget. Som det er i dag står 

børn ofte alene, hvis de bliver mobbet og sko-

len lader stå til. Lovgivning gør det dog ikke 

alene, og I 2015 gennemførte vi derfor, sammen 

med TrygFonden, oplysningskampagnen #De-

VoksnesAnsvar, der satte fokus på, hvordan for-

ældre kan være med til at forebygge mobning. 

Mobning og andre former for svigt giver børn 

problemer, men ansvaret for at beskytte bør-

nene ligger hos de voksne – forældre, pædago-

ger, lærere og politikere. 

Politisk set blev 2015 ikke børnenes år grundet 

en række besparelser. Tusindvis af børn skub-

bes i 2016 ud i fattigdom, når kontanthjælpslof-

tet og integrationsydelsen træder i kraft. Dertil 

kommer, at regeringen i 2015 tog den såkaldte 

børnepakke af bordet og kommunerne blev sat 

i en økonomisk spændetrøje i form af ompriori-

teringsbidraget. En særlig udfordring knytter 

sig desuden til de mange flygtningebørn, som 

er kommet til landet og skal sikres en god 

barndom med trivsel, læring og beskyttelse.

Samlet set betyder udviklingen, at vi i årene 

fremover vil se flere sårbare børn i udsatte posi-

tioner. Det vil stille nye krav til Børns Vilkår, der 

har som mål, at intet barn i Danmark skal svig-

tes. Hverken af barnets nærmeste eller af sam-

fundet. 

Vær med og støt os. Sammen stopper vi svigt. 

Venlig hilsen

Rasmus Kjeldahl, direktør

Vi er her for børnene
LEDER

”Mobning og andre  

former for svigt giver børn 

problemer, men ansvaret for 

at beskytte børnene ligger 

hos de voksne”



Gode og tætte samarbejdsrelationer er altafgørende for, 

at vi sammen kan stoppe svigt af børn i Danmark. Vi er 

taknemmelige for vores samarbejde med fonde, erhvervslivet, 

private støtter og offentlige myndigheder, som sammen med 

ansatte og mere end 400 frivillige hjælper børn med at få den 

støtte og hjælp, de har brug for.

Sammen stopper vi 

SVIGT

TDC leverer gratis og sikker 

telefoni til BørneTelefonen

”Hos TDC Group arbejder vi for at sikre 

forbindelser mellem mennesker, og 

BørneTelefonen er en rigtig vigtig forbindelse 

for børn og unge. Vi er derfor stolte af at være 

teknologisk leverandør og partner for Børns 

Vilkår. Børns Vilkår spiller en vigtig rolle i at 

understøtte børns digitale trivsel og tryghed 

på nettet, hvilket betyder meget for os.”

Benjamin Alberti, 

CSR-chef i TDC Group.

TDC Group leverer gratis alle telefoni- og 

internettjenester til BørneTelefonen. TDC har 

desuden aktiveret et erhvervsnetværk med 

cykelentusiaster, som træder i pedalerne til fordel for 

Børns Vilkår. TDCs medarbejdere har mulighed for at 

støtte Børns Vilkår gennem personalejulegaven.

TrygFonden sikrer verdens 

bedste BørneTelefon

”I TrygFonden arbejder vi blandt andet for, at 

sårbare børn og unge får adgang til støtte 

og rådgivning, der kan styrke deres 

forudsætninger for deltagelse i fællesskaber. 

I samarbejdet med Børns Vilkår når vi hvert 

år ud til mange tusinde børn og unge, som 

via BørneTelefonen får hjælp til at løse deres 

problemer.”

Gurli Martinussen, 

direktør i TrygFonden.

I det 5-årige partnerskab mellem TrygFonden og 

Børns Vilkår arbejdes der med drift og udvikling af 

BørneTelefonen og Børns Vilkårs rolle som talerør 

for børn i Danmark.

SkoleTjenesten kører 

længere med Miles fra Statoil

”Statoil Fuel & Retails overordnede strategi er 

at hjælpe udsatte børn og unge. Vi har 

stationer i hele Danmark og mange danske 

familier som kunder. Vi ønsker at gøre en 

forskel i de lokalområder, som vi dagligt er 

en del af. Vi ved, at vi ikke kan hjælpe alle. 

Derfor har vi valgt at fokusere alle vores 

ressourcer på Børns Vilkår.”

Ann Kirstine Havsteen, 

marketing-og kommunikationsdirektør i Statoil.

Statoil støtter Børns Vilkår gennem en årlig 

vaskekampagne. Der udover sponsorerer Statoil 

diesel til SkoleTjenestens biler, ligesom Børns 

Vilkårs julekalender sælges på samtlige 

Statoil-stationer i Danmark.

Egmont Fonden gør 

skilsmisser børnevenlige

”Børns Vilkår er en oplagt partner for 

Egmont Fonden, fordi vi deler børnesyn - vi 

lytter til børnene og inddrager dem. 

Gennem partnerskabet får vi mulighed for 

at forbedre rammerne for børn, der lever i 

skilsmisse blandt andet ved at formidle 

børnenes perspektiv til forældre og 

fagpersoner.”

 Henriette Christiansen, 

direktør i Egmont Fonden.

I partnerskabet mellem Børns Vilkår og Egmont 

Fonden sættes der massivt ind for at gøre 

skilsmisser mere børnevenlige. Indsatsen er 

målrettet børn, forældre og fagpersoner. 

En stor tak til alle for støtte 

og engagement i 2015.

SVIGT



2015 Rekordernes år

samtaler med børn og unge på BørneTelefonen. 

Det er 4146 fl ere samtaler end i 2014.

samtaler på BørneTelefonen 
handlede om omsorgssvigt som fx vold, 

seksuelle overgreb og vanrøgt. 

SkoleTjenesten gennemførte 

751
oplæg og trivselsforløb på skoler i hele landet.

Blandt andet for at stoppe mobning. 

PRIVATPERSONER, SKOLER OG 
FORENINGER STØTTENDE BØRNS VILKÅR 

GENNEM MEDLEMSKAB. 
DET ER 2774 FLERE END I 2014. 

følgere på Facebook. 
Det er knap 10.000 fl ere nye følgere på et år. 

børn fra hele landet bagte til årets 
´Bag for en Sag´ og donerede pengene 

til BørneTelefonen.

af alle børn i Danmark 
kender BørneTelefonen. 

KILDE: GALLUP FOR BØRNS VILKÅR 2015

Kærlighed er det emne, 
som børnene ringede 
mest om til 
BørneTelefonen i 2015.

                                   
samtaler handlede
om kærlighed.

børn fi k en bisidder 
fra Børns Vilkår. 

Siden 2008 har 1.742 
børn fået en bisidder. 

40.078

395

56.910 5177

75.000

2370

14.331

87%87%

BØRNS VILKÅR I TAL

samtaler med voksne på ForældreTelefonen.

4 ud af 10 samtaler handlede om skilsmisse.

3000

I 
2015 fi k Børns Vilkår mere end 

62 mio. i indtægter, og havde 

dermed en stigning i indtægter 

på 23,5 %. Kun ca. 23 % af vores 

indtægter stammer fra offentlige 

midler og mere end 75 % af mid-

lerne er således indtægter fra pri-

vate, institutioner, fonde og virk-

somheder.

Cirka 13.000 private medlemmer 

og bidragydere, 1.200 skoler og in-

stitutioner, knap 700 virksomhe-

der samt en lang række både store 

og mindre fonde har støttet Børns 

Vilkår økonomisk. 

Hvert eneste bidrag er med til at 

sikre, at vi kan hjælpe stadig fl ere 

børn i Danmark, og i 2015 hjalp vi 

igen fl ere end nogensinde før. 

Mere end 40.000 samtaler på Bør-

neTelefonen, 395 børn fi k en bisid-

der og SkoleTjenesten gennem-

førte 751 oplæg og trivselsforløb i 

hele landet. Det er bare nogle af 

de aktiviteter, vi gennemførte med 

jeres hjælp. Det gjorde livet bedre 

for tusindvis af børn. 

Tusind tak for støtten!

I fællesskab kan vi sikre, at alle børn 

får den nødvendige hjælp og støtte.

Fonde og virksomheder  50%
Offentlige tilskud  23%
Medlemsbidrag og 
private støttebidrag 14%
Øvrige indsamlinger 9%
Andre indtægter 4%

Her kommer indtægterne fra:

BørneTelefonen  25,9%
SkoleTjenesten  9,2%
Bisidning 7,3%
Børn i skilsmisser 14,8%
Bedre Børneindragelse 5,2%
Erstatningssager 2,4%
Politik og øvrige
børnefaglige projekter 4,6%
Udviklingsaktiviteter 1,7%
Kommunikation 6,9%
Fundraising 16,9%
Administration 5%
Andet  0,1%

Sådan bliver pengene brugt:

Din støtte er 
Børns Vilkårs 

fundament



Ole Kirk’s Fond              

Aktieselskabet Dampskibsselskabet 
Orients Fond     

Hempel Fonden              

15. Juni Fonden              

Louis Petersens Legat      

Asta og Jul. P. Justesens Fond            

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond  

Købmand af Aalborg Vagn Larsen 
& Hustrus Fond    

Wesselsmindefonden       

Nykredits Fond               

Harboefonden                

Jascha Fonden               

Ingvar og Nathalie Nordfjeld’s Fond

Knud Højgaards Fond      

Velfærds- og Forskningsfonden 
for Pædagoger

FrederiksbergFonden

Frantz Hoffmanns Mindelegat

Dronning Margrethe 
og Prins Henriks Fond             

Grosserer Andreas Collstrop og søn 
Rudolf Collstrops Mindelegat  

Oda og Hans Svenningsens Fond         

Brødrene Hartmanns Fond                 

Grosserer H.P. Strengberg og 
hustru Kristiane Strengbergs 

Mindelegat

Fonde, der har støttet med mere end 500.000 kr.

Fonde, der har støttet med mere end 50.000 kr.

TESA

Naxos

Norton by Symantec

ProActive

First Agenda A/S

PrinfoTrekroner

Shift ApS

DK-Trading ApS

AC Mejerimaskiner ApS

JR Tools

Borg og Bigum 
Danmark A/S

Vild Kørvel 

Creativ Company A/S

Sungame ApS

Focus People A/S

TriChem ApS

Erhvervspartnere i 2015

Ole  Søndberg, Johanne Hollesen samt Aino Kann Rasmussen

Tak til alle der støttede os i 2015

B
ørns Vilkår kæmper for, at intet barn i 

Danmark svigtes. Hverken af barnets 

nærmeste voksne eller af samfundet. 

Vi sikrer, at alle børn har i hvert fald én,   

som lytter, og vi sørger for, at børnene får den 

støtte og hjælp, de har brug for. 

Vær med. Sammen stopper vi svigt.


