
Sammen stopper vi svigt
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Børns Vilkårs ambition

Sammen stopper vi svigt



Børns Vilkår grundfortælling
Alt for mange børn i Danmark står alene med deres problemer. Børns Vilkår kæmper for, at intet barn i 
Danmark svigtes - hverken af barnets nærmeste voksne eller af samfundet.

På BørneTelefonen har vi tusindvis af samtaler med børn, hvor de fortæller os det, de ikke kan tale med 
andre om. Det giver en unik indsigt i børns tanker og problemer, som vi handler på. 

Vi sikrer, at alle børn har i hvert fald én, som lytter - og vi hjælper børnene med at få den støtte og omsorg, 
de har brug for. Vi er der for børnene hver dag. Altid.

Siden 1977 har vi arbejdet for børns ret til en tryg barndom sammen med støtter og samarbejds-partnere. 
Vi tror på børn. De er det vigtigste, vi har, og de er vores fælles ansvar. 
Vær med - sammen stopper vi svigt. 



Vi skaber langsigtede forandringer

4

SIG DET! 
Vi styrker børn i at kende 
deres rettigheder og tale 
højt om deres problemer.

STOP DET! 
Vi styrker voksne i at 
handle ud fra barnets 
perspektiv.

FOREBYG DET! 
Vi arbejder for børns 
perspektiv og rettigheder i 
lovgivning – og for at 
myndigheder forebygger 
og griber ind, når børn 
svigtes.



Børns Vilkårs indsatsområder

Omsorgssvigt Psykisk 
mistrivsel

SkolesvigtDigitale svigt



Fokus i de fire indsatsområder

Børns Vilkår kæmper for, at ingen børn i Danmark svigtes – hverken af barnets nærmeste voksne eller af samfundet. 
For at sætte ind der, hvor hjælp og forandringer er allermest tiltrængt, har vi udvalgt fire fokusområder:

Alle børn og unge skal have ret til at trives og udvikle sig. Derfor sætter vi ind over for omsorgssvigt – ingen børn skal 
udsættes for vold, vanrøgt, seksuelle overgreb, forældres misbrug, skilsmissekonflikter, negativ social kontrol samt 
myndighedssvigt. 

Børn og unge skal ikke sejle deres egen sø i det digitale liv. Derfor bekæmper Børns Vilkår digitale svigt som krænkende 
billeddeling, mobning, kommerciel udnyttelse, online manipulation og radikalisering.

En god skolegang er afgørende for et godt børneliv her og nu og et godt voksenliv på sigt. Derfor arbejder Børns Vilkår for 
at stoppe skolesvigt som mobning, højt fravær og manglende relevante skoletilbud. 

En af vores tids største samfundsudfordringer er at stoppe det stigende omfang af psykisk mistrivsel som angst, 
ensomhed og selvmordstanker, der rammer vores børn og unge i disse år. Børns Vilkår arbejder for at knække kurven og 
sikre tidlig hjælp til alle børn og unge, før problemerne eskalerer.

Sammen stopper vi svigt



Omsorgssvigt
I 2030 skal ingen 
børn og unge opleve 
omsorgssvigt



Omsorgssvigt

73% af
anbragte børn føler 

ikke, at de bliver 
taget med på råd i 
beslutningen om 

deres anbringelses-
sted

10-15%
af alle skilsmisse-

forældre har 
alvorlige

konflikter

1.237 børn var 
ofre for anmeldte 

seksual-
forbrydelser i 

2018

6.165
børn var ofre for 
anmeldte volds-

forbrydelser i 
2018

5% af
elever i  5. og 8. 

klasse oplever, at de 
voksne i hjemmet 

har drukket for 
meget det seneste 

år



3.962
I så mange samtaler i 

2018 vurderede 
rådgiveren, at barnet 

var udsat for 
omsorgssvigt

”[…] Min far er alkoholiger og jeg er 
bange for ham. Jeg tror også at jeg har 

angst og stress. Kan ikke overskue skole 
så er på vej til at sakke bagud. Føler der

er ingen der lytter eller
interesserer sig for mig.”

Pige, 14 år

”Jeg bliver slået af
mine forældre hver gang, jeg
gør noget forkert. De mener 
åbenbart, det er den rigtige 

straffemetode. Jeg er godt træt af 
at få slag med bælter, kæppe osv. 

Ikke nok med mavepustere og 
lussinger...”

Dreng, 15 år



Omsorgssvigt

Hvad skal der til: Det gør Børns Vilkår:

Sig det! Børn og unge kender deres rettigheder, siger fra 
og handler kompetent, når nære voksne udsætter 
børn og unge for omsorgssvigt.

Børns Vilkår:
• Lytter til børn og rådgiver og underviser om rettigheder 
• Giver børn tro på sig selv og mod til at sige fra
• Understøtter barnets inddragelse i egen sag og sikrer, 

at barnets stemme kommer frem

Stop det! Forældre, fagpersoner og øvrige voksne omkring 
børn og unge griber ind, når de er vidne til 
omsorgssvigt. 

Børns Vilkår rådgiver og underviser forældre og fagfolk i 
at opdage og reagere på omsorgssvigt.

Forebyg det! Lovgivningen har barnets perspektiv i centrum, 
og myndigheder forebygger og griber ind ved 
omsorgssvigt – og tager udgangspunkt i børn og 
unges egne oplevelser.

Børns Vilkår arbejder for, at:
• Børn og unge får viden om deres rettigheder 
• Alle voksne har viden om omsorgssvigt og pligten til 

at underrette
• Fagpersoner bliver bedre til at tale med og inddrage 

børn og unge i egen sag



Digitale svigt
I 2030 udsættes 
ingen børn for 
digitale svigt



Digitale svigt

Hver fjerde 
i alderen 13 – 17 år 

har oplevet 
rygtespredning på 
nettet om deres 
seksuelle adfærd

I Umbrella-sagen
er mere end

1100 unge
sigtet for distribution af 

krænkende 
billedmateriale

Børn og unge,
der udsættes for digital 

mobning har dobbelt 
så stor risiko for 

selvskade og 
selvmordsforsøg

Kun hvert
andet skolebarn 

oplever, at deres 
forældre interesserer 

sig for deres liv på 
nettet



Fra 2015 til 2018
er antallet af 

henvendelser om 
digitale sexkrænkelser 

på BørneTelefonen 

firdoblet

XX

”De er begyndt at sende
beskeder til mig HVER DAG, fra et 

hemmeligt nummer, Eksempel: Der er 
ingen og vi mener INGEN der kan lide dig. 

YOU SHOULD FUCKING KILL YOURSELF. ALLE 
HADER DIG- GO KILL YOURSELF.  Jeg bliver 

så ked af det, jeg græder, hver dag, nogle 
gange tænker jeg på om det ville være 

bedre hvis jeg ikke var her, hvis jeg 
aldrig blev født” 

- Pige 13 år

På et tidspunkt så jeg en 
reklame hvor jeg kunne få 
gratis vbucks! Men jeg fik 
ikke nogen vbucks jeg fik 
porno virus. Hvad skal jeg 

gøre?
-Dreng, 9 år

Digitale svigt



Digitale svigt

Hvad skal der til: Det gør Børns Vilkår:

Sig det!

Stop det! Børns Vilkår hjælper børn og unge med at opnå en sikker og 
sund brug af digitale medier med fokus på positive 
fællesskaber. Vi sætter spot på børns oplevelser og behov.

Forebyg det!
Børns Vilkår oplyser, rådgiver og underviser forældre og 
fagpersoner i at kunne varetage ansvaret for den digitale 
dannelse af børn og unge.

Børn og unge kender deres rettigheder og handler 
kompetent ud fra viden om, hvordan man trives 
socialt og mentalt på digitale medier.

x

Forældre og fagpersoner har viden om og løfter 
ansvaret for at sikre børn og unges digitale 
dannelse.

Lovgivningen har barnets perspektiv i centrum og 
beskytter sammen med myndigheder børn og 
unge mod digitale krænkelser, kommerciel 
udnyttelse og online manipulation. 

Børns Vilkår:
• Lytter til og rådgiver børn og unge om at fortælle 

og handle på digitale krænkelser
• Underviser børn og unge i at opnå en sikker og 

sund brug af digitale medier med fokus på positive 
fællesskaber. 

Børns Vilkår oplyser, rådgiver og underviser forældre 
og fagpersoner i at varetage ansvaret for den digitale 
dannelse af børn og unge.

Børns Vilkår arbejder for, at:
• Lovgivning om voksnes krænkelser af børn på nettet 

strammes, og der kommer bedre støtte til ofre for 
digitale krænkelser

• Markedsføringsloven får et styrket børneperspektiv
• Dagtilbud, skoler og fritidstilbud har bedre digitalt 

dannelse af børn og unge
• Der kommer mere viden om konsekvenserne af 

børn og unges brug af digitale medier.



Skolesvigt
I 2030 skal ingen
børn og unge 
opleve skolesvigt



Skolesvigt

15%
af eleverne i 

grundskolen har 
mere end 20 dages 

fravær på et 
skoleår

20% af 
anbragte børn 

oplever i perioder 
at stå uden 
skoletilbud 

Ca. fem 
elever i hver 
4.-9. kl. har det 

seneste år oplevet at 
blive mobbet

Ca. 
halvdelen af 
udsatte børn tager 
ikke folkeskolens 

afgangsprøve efter 
9. kl.



I 2018 drejede knap 

3.800 rådgivninger 
på BørneTelefonen sig 

om skolerelaterede 
problemstillinger 

Skolesvigt

”Jeg bliver mobbet ovre i 
skolen fordi de synes jeg er tyk 

og grim. har sagt det til min 
lærer men hun er ligeglad, For 
det meste spiller jeg syg så jeg 

kan blive hjemme.”
- Dreng, 14 år

”Min far slår mig
og det der sker derhjemme har 

gjort det svært at være i 
skolen. Jeg er så ked af det, at 
jeg nogen gange bliver bange 

for min klasse.”
- Pige, 10 år



Skolesvigt

Hvad skal der til: Det gør Børns Vilkår:

Sig det! Børn og unge kender deres rettigheder og handler 
kompetent, når de selv eller andre er udsat for 
skolesvigt.

Børns Vilkår:
• Lytter til og rådgiver børn og unge om at fortælle om 

og handle på mistrivsel i skolen
• Underviser børn og unge om trivsel og at tage ansvar 

for hinanden i og udenfor skolen

Stop det! Voksne omkring børnene skaber trygge relationer
og handler, når børn og unge mistrives i skolen på 
grund af problemer i eller udenfor skolen.

Børns Vilkår oplyser og rådgiver forældre om børn og 
unges trivsel - og underviser fagpersoner i kommuner 
og skoler i at fremme skoletrivsel.

Forebyg det! Lovgivningen har barnets perspektiv i centrum, og 
skoler og myndigheder forebygger og griber
ind ved skolesvigt med udgangspunkt i børn og 
unges egne oplevelser.

Børns Vilkår arbejder for, at:
• Skolebørn får flere rettigheder, når de er udsat for 

skolesvigt 
• Trivselsarbejdet på skolerne har høj politisk prioritet
• Alle børn og unge har et relevant skoletilbud og får 

hjælp og inddrages, når de er udsat for skolesvigt



Psykisk mistrivsel
I 2030 er der ingen 
børn og unge, der 
mistrives psykisk



Psykisk mistrivsel

Knap hver femte
19-årige udeboende 

har forsøgt 
selvmord

50%
stigning i 15-
åriges psykiske 

mistrivsel 

Hver tiende 
13-årige 

føler sig ofte 

ensom

Hver sjette barn på 

18 måneder
er psykisk sårbart



Jeg har det af helvedes
til og tænker kun på at cutte og 
selvmord. Jeg sover næsten ikke 
om natten, hver aften ligger jeg 
og tænker hvert eneste ord jeg 

har sagt i løbet af dagen 
igennem og synes at det hele er 
forkert. Sover maks. 2 timer.” 

- Pige, 14 år

Jeg græder næsten altid inde i mig 
selv, og jeg er kun en skal af mig selv. 
Jeg ved, at mange fra min klasse og 

sådan synes, at jeg er en “fed person” 
og er den populære i klassen (…). Men 
jeg er slet ikke som nogen tror, jeg er. 

Jeg er den her dreng, som ikke har 
lyst til andet end at hoppe ud foran et 
tog eller hænge mig selv. Jeg kan ikke 
tage mere.. Kh. Drengen som græder 

sig selv i søvn.”
- Dreng, 12 år

Psykisk mistrivsel I 2018 drejede

knap 8.900
rådgivninger på 

BørneTelefonen sig 
om psykisk 
mistrivsel. 



Psykisk mistrivsel

Hvad skal der til: Det gør Børns Vilkår:

Sig det! Børn og unge har viden om og siger til, når de 
mistrives – og indgår i trygge og inkluderende 
fællesskaber, hvor de bliver set, hørt og forstået. 

Børns Vilkår:
• Lytter til og rådgiver børn og unge i at fortælle om og 

handle på mistrivsel
• Underviser børn og unge i at skabe og indgå i trygge 

og inkluderende fællesskaber.

Stop det! Forældre og fagpersoner er nærværende og
skaber tryghed, leg samt selvværd hos børn
og unge.

Børns Vilkår oplyser, rådgiver og underviser forældre og 
fagpersoner i at reagere på tidlige tegn på mistrivsel og i 
at skabe trygge og fortrolige rum, hvor børn og unge 
bliver set, hørt og forstået. 

Forebyg det! Lovgivningen, myndigheder, dagtilbud, skoler 
og ungdomsuddannelser har børn og unge trivsel 
samt stabile voksenrelationer i fokus.

Børns Vilkår arbejder for, at:
• Forældre og fagpersoner har rammer og 

kompetencer til at skabe tryg tilknytning og 
inkluderende fællesskaber i dagtilbud, skolen, 
hjemmet og digitalt

• Myndigheder, dagtilbud, skoler og 
ungdomsuddannelser hurtigt opsporer 
og hjælper børn og unge i psykisk mistrivsel.



Børns Vilkår som organisation



Børns Vilkår arbejder for at stoppe svigt 
af børn og unge ved hjælp af:

Børn og unge er vores fælles ansvar –
gennem samarbejde stopper vi svigt. 

Børns Vilkår…
Stopper svigt gennem inddragelse og 
samarbejde med børn, unge og voksne
Indgår i alliancer, netværk og partnerskaber 
med offentlige og private aktører, støtter og 
civilsamfundet

Samarbejde
Børn er forskellige - derfor skal de 
mødes mangfoldigt.

Børns Vilkår…
Målretter sine indsatser til børn med 
forskellige baggrunde og livssituationer 
Stræber efter at være en organisation, der 
afspejler samfundets mangfoldighed

Mangfoldighed



Børns Vilkår arbejder for at stoppe svigt 
af børn og unge ved hjælp af:

Børn og unge har brug for voksne, der vil
dem - frivillighed skaber en særlig værdi i 
mødet med børnene.

Børns Vilkår…
Drives af ansatte med stor støtte fra frivillige
Betragter frivillighed som en central del af 
organisationen og en forudsætning for at 
hjælpe så mange børn og unge
Er en organisation, hvor frivillige kan bidrage på 
forskellig vis

Frivillighed
Børn og unge har brug for løsninger, der 
virker på lang sigt – derfor bygger indsatser 
på viden og forankring.

Børns Vilkår…
Baserer indsatser på viden og dokumenterer 
og evaluerer systematisk
Udvikler koncepter, der kan forankres i 
samfundet til gavn for flere børn og unge
Ønsker at anvende ny teknologi og nye digitale 
løsninger til at forbedre indsatsen

Viden og forankring



Med udgangspunkt i FNs Børnekonvention:
Børn er mennesker med ligeværdige rettigheder
Børn har – afhængigt af robusthed og kompetencer – ressourcer til selv at handle
Børn udvikler sig i sociale relationer
Børn kan have et problem, men de ER aldrig deres problem
Børn kan have problemer, men det er de voksnes ansvar at være med til at løse dem
Børn har brug for at blive bevidnet – at blive set, hørt og forstået.

Børns Vilkårs børnesyn



Åbent kl. 09-02 
hver dag året 

rundt

Gratis og anonym 
rådgivning for alle børn i 
Danmark - vi lytter, giver 

gode råd og forklarer 
børnene om deres 

rettigheder

Vores kerneaktiviteter - BørneTelefonen

Mere end
49.000 

rådgivninger på 
BørneTelefonen 

i 2018

Sammen stopper vi svigt

500+ frivillige 
rådgivere på 

BørneTelefonen

131.613 
ubesvarede 

henvendelser 
i 2018



Støtte til børn, 
der har en sag i 

kommunen eller i 
Familieretshuset 

Vores kerneaktiviteter - Bisidning

Mere end 3.351 
børn har fået hjælp 

af en bisidder 
siden 2008

Er med til at
sikre, at barnets 

rettigheder overholdes og 
hjælper barnet med at få 
sagt det vigtige - og forstå 

det, der bliver sagt

Sammen stopper vi svigt



Foredrag om 
omsorgssvigt for 

fagfolk

Foredrag og
workshops for elever, 
forældre og fagfolk på 

grundskoler og 
ungdomsuddannelser 

med fokus på mobning, 
trivsel, rettigheder og 

digital dannelse

Vores kerneaktiviteter - Undervisning

50+ frivillige 
undervisere i 
hele landet

Sammen stopper vi svigt

800+ oplæg for 
elever, forældre 

og fagfolk



Børns Vilkår blev 
etableret i 1977 med 
det formål at afskaffe 

revselsesretten
Arbejder i Danmark 

Omsætning på kr. 95 mio. i 2018
29.800 medlemmer, støtter og donorer i 2018

Administrationsprocent: 6 %
Over 500 frivillige*

Formand: Peter Bartram

Direktør: Rasmus Kjeldahl

Sammen stopper vi svigt*Inkl. frivillige rådgivere og undervisere mv.

Organisationen



Partnerskaber





Kilder - omsorgssvigt

Sammen stopper vi svigt

v Børns Vilkår (2019): Viden fra Børn – Om at vokse op i et hjem med alkoholproblemer
v Danmarks Statistik, statistikbanken.dk, STRAF5
v Ottosen M. H. m.fl. (2017): Forældrekonflikter efter samlivsbruddet. Karakteristika og 

risikofaktorer i komplekse forældreansvarssager. VIVE – Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd

v Als Research (2018): Omfang og karakter af negativ social kontrol i grundskolens 6.-8. klasse
v Rambøll Management Consulting (2018). Anbragte børn og unges trivsel 2018



Kilder – digitale svigt

Sammen stopper vi svigt

Eksterne indikatorer
v Nickelodeon (2015) : ”Little Big Influencers”

v American Medical Association (2017) Digital Media and Sleep in Childhood and Adolescence

v Hebsgaard, S (2017): http://www.sorenhebsgaard.dk/undersgelsen/ 

v Børns Vilkår (2019): Digital Dannelse i Børnehøjde

v RedBarnet (2018): deSHAME

Interne indikatorer
v BørneTelefonen – Brevkasse 

v Dokumentationsrapport (2018) 



Kilder - skolesvigt

Sammen stopper vi svigt

v I skoleåret 2017/2018 havde 15 pct. af eleverne flere end 20 fraværsdage (over ti pct. fravær). 
Kilde: Undervisningsministeriet, Elevfravær 2017/2018 (notat)

v Kun lidt over halvdelen af udsatte børn og unge tager 9. klasses afgangsprøve, og de udsatte 
unge, der gør, opnår i gennemsnit omkring to karaktertrin lavere end ikke-udsatte. Kilde: KL 
(2011-2019): Udsatte børn. Nøgletal 2011-2019.

v 20 pct. af en årgang af anbragte børn og unge har således haft mindst én skoleløs periode. Kilde: 
Andreasen, A. G. og Fuglsang Olsen, R. (2017). Notat – Anbragtes skolepauser. VIVE – Det 
Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

v 20% af eleverne fra 4.-9. klasse, har oplevet at blive mobbet i det forgangne skoleår, hvis man 
medtager kategorierne: meget tit, tit, engang imellem og sjældent. Kilde: Resultater fra den 
nationale trivselsmåling, tabelrapport, DCUM (december 2018); Danmarks Statistik (2018): 
Kvotienten: Klassekvotienter i grundskolen efter område, klassetrin og skoletype).    



Kilder – psykisk mistrivsel

Sammen stopper vi svigt

v Indikator 1. Stigning fra 8% til 12% i 15-åriges psykiske mistrivsel (2009-2017) - VIVE, Børn og 
unge – Trivsel og Velfærd (2018)

v Indikator 2. 18% af udeboende 19-årige har forsøgt selvmord - VIVE (2018, side 193) 
https://pure.vive.dk/ws/files/2240314/B_U_2018_WEB.pdf

v Indikator 3. Hver tiende 13-årig føler sig ensom (Skolebørnsundersøgelsen 2018, side 52): 
http://www.hbsc.dk/rapport.php?file=HBSC-Rapport-2018.pdf. 

v Indikator 4. Udbredelsen af psykisk sårbarhed blandt de 1½ årige (16-18%) er omtrent ligeså 
stor som forekomsten af psykisk sårbarhed hos større børn og unge. Kilde: The prevalence of 
mental health problems in children 1½ years of age – the Copenhagen Child Cohort 2000, 
Journal of Child Psychology and Psychiatry 48:1 (2007), pp 62–70; Ugeskrift for Læger fra 2018; 
Mental health problems and psychopathologyin infancy and early childhood, Annemette
Skovgaard, 2010)

https://pure.vive.dk/ws/files/2240314/B_U_2018_WEB.pdf
http://www.hbsc.dk/rapport.php?file=HBSC-Rapport-2018.pdf

