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En BørneTelefon  
med vokseværk

I 2019 havde BørneTelefonens frivillige rådgivere over 55.000 samtaler med børn, der  

havde brug for at tale med en voksen. Desværre var der endnu flere, der ikke kom  
igennem, fordi der var kø på linjen. Vi ved, at det kræver et stort mod at række ud efter 

hjælp, og vi vil rigtig gerne sikre, at alle børn, der kontakter os, også kommer igennem.  

Derfor blev 2019 året, hvor Børns Vilkår, med støtte fra TrygFonden, åbnede en afdeling  

af BørneTelefonen i Aarhus, så endnu flere børn nu får mulighed for at tale med en voksen. 
Takket være vores partnerskab med Circle K kunne vi også udvide åbningstiderne på 

BørneTelefonen, så svigtede børn nu kan få en voksen at tale med allerede fra kl. 9 om 

morgenen til kl. 02 om natten.  

2019 blev også startskuddet til tre store fondssamarbejder, der skal sikre bedre hjælp til 

flere børn. Det betyder utrolig meget for mig, at vi nu både kan mangedoble vores indsats 
på småbørnsområdet, få flere børn med i fællesskabet og gøre en indsats for at stoppe 
det stigende skolefravær. En støtte til børnene, der ikke ville være mulig uden vores faste 

støtter og medlemmer. Vi ser frem til samarbejdet med såvel Folketinget som regeringen 

og håber, at mange vil understøtte ambitionen om at gøre Danmark til verdens bedste  

land at vokse op i. Lad os alle stå sammen om, at det nye årti bliver børnenes!

Mange hilsner

Rasmus Kjeldahl

Direktør i Børns Vilkår   

I 2019 valgte mere end 43.000 private støtter samt 

550 fonde, virksomheder, foreninger og klubber at 

bakke op om Børns Vilkår. En stor og varm tak til 

alle jer, der viser os den tillid og står sammen med 

os om at stoppe svigt af børn i Danmark. Også en 

stor tak til vores hundredvis af frivillige rådgivere 

og undervisere på tværs af landet, der året rundt 

møder børnene i øjenhøjde ude på skolerne og på 

BørneTelefonen. Sammen stopper vi svigt.

Jeres støtte
 er    

uundværlig!

JoSo Invest
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Besøgte Børns Vilkårs 
hjemmeside 

130.000
Fulgte med på Twitter, 
Facebook og Instagram

566 børn 
fik en bisidder i 2019

Støtte til barnet før, under og efter mødet  

med kommunen eller Familieretshuset

www

Over 500 
elevworkshops  
og forældreoplæg

6.104 
samtaler 

på ForældreTelefonen 

Igennem hele min barndom 
er min lillebror og jeg 

blevet slået hvis vi ikke gjorde 
som der blev sagt. Det har altid bare 

været en normal dag 
for mig hvis vi blev slået, 

det var mere unormalt 
hvis de ikke slog os. 

(Dreng, 15 år)

Jeg har aldrig helt haft en 
bedste ven, eller bare en nær ven. 

Jeg føler mig meget ensom, 
jeg har bare det her hul i min brystkasse, 

som  bare bliver større og større, 
jeg føler mig næsten desperat for 

et godt kram eller at bare være sammen 
med nogen uden at føle mig 
helt vildt nervøs og akavet. 

(Pige, 15 år).

Min bedste ven gennem 
mange år har voldtaget mig. 

Han er ældre end mig. 
Jeg har det virkelig dårligt 

med mig selv, jeg har hele tiden 
ondt i maven af skam.

(Pige 14 år)

43.633 medlemmer og støtter  45 % flere end i 2018

665 frivillige 
valgte at engagere sig  

som frivillige rådgivere 
på BørneTelefonen og  

være frivillige undervisere

Samtaler på BørneTelefonen siden 2010

55.014
samtaler

på Børnetelefonen 

Børns Vilkårs fire indsatsområder 
I 2030 skal ingen børn udsættes for:

Omsorgssvigt 

Digitale svigt 

Skolesvigt

Psykisk mistrivsel



”Jeg har det godt i dag, men ærgrer mig 
over at have mistet min barndom. 

At sige det højt dengang bekræftede mig i, at 
det, der foregik, var forkert. 

Som voksen gør jeg meget ud af hele tiden  
at tale højt om min oplevelse. 

Nogle gange er det bare det, der skal til. 
Derfor skal alle have nogen, der lytter, når de 

er klar til at tale.”

(Maria Bech Andersen, 28 år)

BørneTelefonen: 
”Det var pinligt 
at fortælle folk ude i 
virkeligheden,
hvad der foregik”

Maria Bech Andersen, 28 år, tandlægestuderende

Da Maria Bech Andersen var 10 år gammel, ringede hun til BørneTelefonen. Med en 

spæd stemme fortalte hun kortfattet, at hun var ked af det, fordi hendes mor blev  

slået, og hun vidste ikke, hvordan hun skulle hjælpe hende. Det er nu 18 år siden. 

Maria er i dag 28 år og er selv blevet mor.

”Jeg var et genert og ulykkeligt barn, der voksede op i to hjem med misbrug.  
Min mor drak voldsomt meget, det samme gjorde min far, der desuden tog stof-
fer. Da jeg var cirka 8 år fik min mor en kæreste, der også var påvirket, og som 
var voldelig over for hende.” 

Det var på det tidspunkt, Maria kontaktede BørneTelefonen. 

”Jeg synes, det var pinligt at fortælle folk ude i virkeligheden, hvad der foregik, 
og jeg var bange for, at jeg så ville blive fjernet, eller at andre ikke ville tro på 
mig. Til gengæld var det ufarligt at ringe anonymt til BørneTelefonen. Selvom 
problemet jo ikke blev mindre af, at jeg talte med en rådgiver, så hjalp det mig 
at få lov at læsse af. At blive lyttet til og troet på. Og så var det vigtigt, at nogen 
fortalte mig, at det slet ikke var mit ansvar at hjælpe min mor.” 

Da Maria var 14 år, flyttede hun hjem til sin 10 år ældre søster, og det blev hendes redning.



Jeg går i 8 klasse, og jeg har rigtig 
meget fravær. Når jeg vågner op om morgenen 

kan det være rigtig svært at komme ud af sengen, 
og så når jeg endelig kommer ud af sengen,  

så føler jeg mig helt trist og håbløst 
og har sådan en tom følelse i maven. 

Jeg har ikke helt nogle sociale problemer i klassen, 
jeg kan i hvert i fald tale med alle, 

men jeg har ikke nogle tætte venner. 
Jeg taler heller ikke med 

nogen efter skole. 

(Pige, 14 år)

Store partnerskaber løfter de små 

Jeg er kommet til at sende et billede 
af mine bryster til en dreng 
som jeg ikke ved hvem er 

og han har mit tlf nr. Han skrev til mig 
bagefter at hvis ikke jeg gjorde 

hvad han sagde så ville han sende 
alle mine oplysninger ud på internettet 

og hvis jeg blokerede ham 
ville han gøre det samme. 

Jeg er pisse bange og pisse ked 
af hvad jeg har gjort. 

(Pige, 14 år)

Jeg føler ikke at jeg passer ind 
i min klasse. Jeg har flere gange 

søgt hjælp hos mine lærere 
og forældre men det hjælper ikke, 

2 dage efter sker det samme 
og jeg sidder på bænken alene 

i frikvarterende. 
Det har varet i 1-2 år. 

(Pige, 10 år) 

Børnenes digitale trivsel er  
vores ansvar 
 

I starten af 2019 lancerede vi i samarbejde med TDC 

Group webuniverset Forældre i en digital verden.

Universet har til formål at klæde forældre på til at 

støtte deres børn i det digitale liv. Et liv, der er lige 

så vigtigt at følge med i som livet i f.eks. fritidsklub- 

ben eller skolen. Her finder forældrene gode råd 
til at starte dialogen om oplevelser på nettet, viden 

om cybersikkerhed, håndtering af digitale kræn- 

kelser og meget andet. I 2019 har over 760.000 

personer set kampagnen, og mere end 77.000 har 

besøgt webuniverset.

Hjælp til børn med skolefravær 
 
Når et barns stol står tom i skolen, kan det være et 

tegn på mistrivsel, der skal handles på i tide. Derfor 

er Egmont Fonden og Børns Vilkår gået sammen 

om at styrke indsatsen for, at alle børn og unge får 

tidlig hjælp, når de har bekymrende skolefravær. I 

et femårigt partnerskab indsamler vi viden, som vi 

omsætter til rådgivning af børn og unge, forældre 

og fagpersoner. Vi samler aktører på skole- og 

socialområdet, så de kan drøfte udfordringer og 

løsninger. Samtidig udbreder vi anbefalingerne 

til skoler og kommuner, så de kan sætte tidligt og 

systematisk ind.  

Tryghed for alle småbørn  
 
Trygge relationer til de nærmeste voksne er af-

gørende for små børns trivsel og udvikling. Alligevel 

oplever en tredjedel af alle småbørn at have utrygge 

relationer til de voksne, der er allertættest på. Det kan 

være til forældrene, personalet i dagtilbuddet eller 

andre nære voksne. Derfor startede Børns Vilkår og 

Stryhns Familieselskab i 2019 et femårigt samarbejde, 

der skal arbejde for at sikre tryghed for alle børn i 

alderen 0-6 år. Samarbejdet involverer alle aktører 

omkring børnene – fra forældre og daginstitutioner til 

kommuner og politikere – og består bl.a. af rådgiv- 

ningsindsatser, kompetenceudvikling i dagtilbud, 

kampagner, vidensproduktion og politisk arbejde.   

Sammen styrker vi positive 
børnefællesskaber 
 
Op mod 10 pct. af hver ungdomsårgang er i risiko 

for at havne i et permanent ’udenforskab’ – uden for 

samfundets fællesskaber. Derfor tog TrygFonden og 

Børns Vilkår i 2019 hul på et nyt treårigt partnerskab, 

hvor en række indsatser de kommende år skal sikre, 

at ingen børn og unge står uden hjælp til at indgå i 

positive fællesskaber. Hvert år præger et nyt tema 

relateret til ’udenforskab’ indsatserne, hvor også 

BørneTelefonen løftes til nye højder. I 2019 satte vi 

fokus på ensomhed med målrettede aktiviteter for 

børn og unge, forældre og fagpersoner. Målet er at 

være til stede i børnenes hverdag og hjælpe, når der 

opstår problemer med fællesskabet. 



Sofie er 27 år og betegner sig selv som  
”institutionsbarn”. Som lille bor hun sam- 

men med sine to ældre søskende hos en 

mor, som gang på gang er i de sociale 

myndigheders søgelys. Da hun som 5-årig 

bliver fundet alene og barfodet på Nørre-

brogade i København, bliver det dråben, 

der får bægeret til at flyde over. Sofie bliver 
anbragt på en døgninstitution sammen 

med sine to ældre søskende. Men som 

12-årig må hun igen omstille sig, da moren 

efter kommunens vurdering nu er stabil 

nok til, at Sofie kan komme hjem.  
Et skifte den 12-årige Sofie oplever som 
meget pludseligt. ”Det hele væltede der- 

hjemme. Vi boede meget uhumsk med en 

masse kæledyr og fik hverken mad eller 
omsorg.” 

Som kun 12-årig bliver Sofie introduceret 
for druk og hash af sin mor. Hun er stærkt 

underernæret og får gradvist sværere ved 

at passe sin skole. Som tidlig teenager 

tilføjer Sofie amfetamin og kokain til et i 
forvejen stærkt misbrug af alkohol og hash. 

”Jeg skulle bare dopes langt væk hver dag. 

Jeg kunne slet ikke være i nuet,” fortæller 

Sofie om sin langt fra almindelige hverdag 
som teenager i København. 

Da kommunen begynder at undre sig over 

Sofies skolefravær, vælger moren at flytte til 
en ny kommune. Her fortsætter misbruget 

og den manglende skolegang. Som 16-årig 

formår Sofie ved egen hjælp at få en plads 
på et opholdssted, men hun har svært ved 

at bryde med de dårlige mønstre. Den nye 

kommune skrider først ind, da Sofie for- 
søger sig med at lave indbrud. Hun kom-

mer herefter på et større opholdssted i en 

ny kommune, og selvom det lykkes Sofie at 
droppe hash-misbruget, kan hun ikke slippe 

alkoholen. 

”Det var som om, teenageårene havde 
ødelagt mig. Jeg kunne ikke komme 
tilbage på sporet. Jeg var for langt 
ude, og jeg vidste ikke, hvor jeg skulle 
starte henne,” fortæller Sofie. 

Da Sofie som 19-årig bliver sluppet af 
systemet og udskrevet fra sit opholdssted, 

står hun alene. Helt alene. Sofie oplever, at 
kommunen stiller meget høje krav til hen-

de. Krav hun ikke magter at efterkomme. 

”Hvis der er en 
anden lille Sofie derude, 
så håber jeg, at hun får 
den hjælp, jeg ikke fik”
Sofies historie er historien om en barndom ind og ud  
af anbringelser. En barndom fyldt med omsorgssvigt  
og misbrug. En historie, som hun den dag i dag stadig  
kæmper med – sammen med Børns Vilkår.

Et vendepunkt
Midt i al magtesløsheden og frustrationen 

finder Sofie nummeret til Børns Vilkårs 
Bisidderafdeling. Her får hun kontakt til 

bisidderen Anette i et telefonopkald, der 

den dag i dag stadig står lysende klart for 

hende. 

”Hun kom mig fuldstændig til und- 
sætning og fortalte bl.a., at hun ville 
tage med til mine møder i kommunen. 
Det var som at have en voksen med på 
sidelinjen, som faktisk ville mig det 
bedste, og som så mig som et menne-
ske. Én, der ikke tænkte på paragraf- 
fer, men som guidede mig. Anette var 
der hver gang. Jeg følte mig pludselig 
hørt,” fortæller Sofie.  

Som bisidder hos Børns Vilkår kender 

Anette systemet og alle paragrafferne.  
Hun hjalp Sofie med at få klarhed over 
sine muligheder og forberedte hende på 

møderne i kommunen. 

I dag ser Sofie mødet med Anette og Børns 
Vilkår som et vendepunkt i sit liv. Herfra føl-

te hun sig bedre set af kommunen. Hun fik 
tilbudt psykologhjælp og kommunen fritog 

hende fra kravet om at skulle møde op hver 

dag. Sofie har i mange år kæmpet en kamp 
for at få hverdagen til at hænge sammen. I 

dag bor hun i en lejlighed med sin kæreste 

og har et fleksjob, som hun er meget glad 
for. Fortiden rydder Sofie dog fortsat op i  
– en proces, der kommer til at tage lang tid, 

fortæller hun. Hun kæmper med at føle sig 

langt fra normen og fra det familieliv, som 

andre omkring hende har. Efter en barn-

dom ind og ud af anbringelser, sidder Sofie 
tilbage med en følelse af uretfærdighed, og 

især et spørgsmål trænger sig på: ”Hvorfor 

stod omsorgssvigtet på så længe?”

Kampen for oprejsning
For tre år siden – nu som voksen - valgte 

Sofie nok engang at række ud efter hjælp 
hos Børns Vilkår. ”Jeg synes, det er helt 

urimeligt, at der ikke er nogen, der har 

hjulpet mig som barn. At det kunne få lov 

at stå på i så mange år, på trods af flere 
underretninger til kommunen.” 

Også denne gang var det Anette, der tog 

telefonen. Som en del af et erstatningssags-

projekt, hvor Børns Vilkår støtter personer 

i erstatningssager om offentligt omsorgs-

svigt, hjælper Anette nu Sofie med at lægge 
sag an mod en af de kommuner, som ifølge 

Sofie ikke var deres sociale ansvar voksent. 
Sagen har nu stået på i tre år, men Sofie 
håber, at afgørelsen vil placere et ansvar. 

”Jeg sidder tilbage med følelsen af, at det 

var op til mig selv som barn at række ud 

efter hjælp. Det mener jeg ikke er rimeligt, 

og jeg håber, at systemet vil erkende, at det 

ikke var godt nok. At jeg får et bevis på, at 

det ikke var min egen skyld, siger hun og 

håber, at kommunerne gør et bedre stykke 

arbejde i dag.

 

”Hvis der er en anden lille Sofie  
derude, så håber jeg, at hun får den 
hjælp, jeg ikke fik.”

Spørger man ind til fremtiden, falder svaret 

prompte.  

”Jeg drømmer om at finde fred i mig 
selv. Det er mit største håb for frem-
tiden. At det ikke skal gøre ondt mere. 
Uden Børns Vilkår havde jeg ikke 
været, hvor jeg er i dag. Det er helt  
sikkert. Nu håber jeg på retfærdighed.”

Bisidning fra Børns Vilkår
Børn og unge har ret til en bisidder, hvis de skal til en børnesamtale i kommunen eller 

til møde i Familieretshuset. Hjælpen rummer helt særlige muligheder for at understøt-

te barnets inddragelse i sin egen sag og sikrer, at barnets rettigheder overholdes, og 

at barnets ønsker kommer frem. Børns Vilkårs bisiddere er uddannede socialrådgivere 

og har alle erfaring med at arbejde med børn og unge.

Anonym case: Sofie er et opdigtet navn. Redaktionen er bekendt med hendes identitet.

”Jeg er totalt desperat. Jeg kan slet ikke overskue, at jeg skal møde op til alle 
de her møder hver dag, og jeg bryder sammen flere gange. Jeg følte, at jeg stod 
alene med alt.”siger Maria. 



www.bornsvilkar.dk

Økonomi for 2019

Børns Vilkårs økonomiske bæredygtighed sikres især igennem indsamling af frie midler, 

stabile partnerskaber med fonde, offentlige tilskud og støtte fra virksomheder. Den langsig-

tede bæredygtighed opnås gennem investering i udvikling af nye og eksisterende indsatser 

samt effektivisering af driften.

I 2019 har Børns Vilkår øget sine investeringer i såvel indsamling af frie midler, som i nye 

formålsbestemte aktiviteter. De samlede indtægter er derfor steget fra 93,6 mio. kr. I 2018 

til 105,3 mio. kr. i 2019. Stigningen i indtægter kommer især fra private donorer, hvis bidrag 

er øget fra 23,4 mio. kr. i 2018 til 34,4 mio. kr. i 2019. De samlede omkostninger er steget 

fra 94,5 mio. kr. I 2018 til 109,6 mio. kr. i 2019 og skyldes overvejende en stigning i formåls-

bestemte aktiviteter, der bruges i indsatser for at stoppe svigt af børn og unge i Danmark. 

Desuden har etablering af Aarhusafdelingen præget årets budget. 
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Hej jeg har virkelig 
brug for hjælp og jeg ved ik hvem 

jeg skal henvende mig til fordi min 
far er alkoholiker og min mor er 

ikke lige min bedste ven og jeg har 
ærligtalt ik lyst til at leve mere. 
Jeg vil rigtig gerne have hjælp 

inden jeg ik er her mer fordi 
kan ik klare mit liv mere. 

(Dreng, 12 år)

Læs mere på bornsvilkar.dk/2019

Her kommer indtægterne fra (mio. kr.)
 20,0  Offentlige tilskud
 29,1 Fonde og virksomheder

 50,9 Indsamlinger og donationer

 5,3 Andre indtægter

flere midler til arbejdet med børn: 40,7 

Offentlige tilskud: 20,0 mio. kr. 

Fonde og virksomheder: 29,1 mio. kr. 

Indsamlinger og donationer: 50,9 mio. kr. 

Andre indtægter: 5,3 mio. kr. 

Sådan bruges pengene til arbejdet for børn (mio. kr.)
 6,7  Administration

 62,2 Indsatser til at stoppe svigt af børn

 40,7 indtægtsskabende aktiviteter mhp. 

  at indsamle flere midler til arbejdet med børn

NB: Vores indsatser til at stoppe svigt af børn i Danmark dækker blandt andet over rådgivning på BørneTelefonen, ForældreTelefonen,  
 bisidning af børn, erstatningssager for børn, børnepolitik samt projekter vedrørende børneinddragelse, tidlig indsats, skolefravær,  
 trivsel og mobning, digitalt liv, som er understøttet af oplæg i hele landet for børn, forældre og fagfolk.


