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I 2021 havde BørneTelefonen 55.324 samtaler med børn og unge. Det er ny rekord. Mange 
af samtalerne var præget af problemer, der skyldtes nedlukninger og genåbninger som 
følge af pandemien. 

Mange fortalte om de bekymringer, de havde, når de var afskåret fra klassekammerater og 
fællesskaber. Om at være hjemme hele tiden. Om ensomhed. Andre fortalte om, hvor svært 
det var pludselig at skulle vende fysisk tilbage til skolen og finde en plads i fællesskabet igen. 

Hos BørneTelefonen er der altid voksne, der kan lytte og rådgive. Særligt efter 1. november 
2021, hvor vi kunne fejre, at BørneTelefonen endelig blev døgnåben. Det var en milepæl, som 
jeg er utrolig stolt af. Ingen børn og unge behøver længere være alene og søvnløse hele nat-
ten med bekymringer, de har brug for at tale om. BørneTelefonens rådgivere sidder nu parat 
24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, 365 dage om året. 

I 2020 og 2021 satte Børns Vilkår fokus på den stigende psykiske mistrivsel, der rammer børn 
og unge. Derfor tog vi initiativ til Forum mod Psykisk Mistrivsel, hvor vi sammen med andre 
organisationer arbejder langsigtet og i november kunne præsentere 23 anbefalinger for at 
bekæmpe dette alvorlige samfundsproblem.  

I 2021 blev et bredt politisk flertal på Christiansborg enige om aftalen Børnene Først, som 
skal hjælpe udsatte børn og familier. Barnets Lov er et af initiativerne i aftalen, og Børns 
Vilkår følger også i 2022 tæt op på lovgivningsprocessen for at sikre ambitionsniveauet, og at 
aftalen kommer til at gøre en positiv forskel for udsatte børn. 

Vi lever desværre i en tid, hvor der er udbrudt krig i Europa. Det skaber store problemer for 
børn – både i udlandet og i Danmark. Kort tid efter de første ukrainske børnefamilier ankom 
på flugt, oprettede BørneTelefonen et tilbud til ukrainsktalende børn og indsamlede midler til 
at hjælpe den ekstremt pressede ukrainske børnetelefon. 

Vores 740 frivillige rådgivere og 184 medarbejdere gør en uvurderlig indsats for børn og 
unge og fortjener stor tak. BørneTelefonen er helt afhængig af støtte fra borgere, virksom-
heder, fonde og Folketinget. Så hermed en stor tak til alle, der støtter op om vores arbejde. 
Endelig vil jeg takke Børns Vilkårs mange gode samarbejdspartnere i civilsamfundet for 
opbakningen og engagementet i vores fælles arbejde med at stoppe svigt af børn. 

Mange hilsner

Rasmus Kjeldahl
Direktør i Børns Vilkår

Nu kan børn og unge få 
hjælp døgnet rundt
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Kendskabet til Børns Vilkår er vokset de 
seneste år, opbakningen fra nye støtter og 
medlemmer er mangedoblet, og antallet af 
frivillige har været støt stigende.

Flere børn og 
unge har fået 
hjælp i 2021 

Antal samtaler på 
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Glasdøren åbner, og lyden af stemmer og klap-
rende tastaturer breder sig. I det lille kontorland-
skab står hæve-/sænkeborde side om side place-
ret i små øer. Det er tirsdag aften, og telefonerne 
er rødglødende på BørneTelefonen på 3. sal hos 
Børns Vilkår i Valby. 

”Velkommen til,” siger rådgivningskoordinatoren 
og smiler. Hun viser mig en plads ved siden af to 
frivillige rådgivere.  

Jeg er blevet voldtaget af min far  
Klokken er 19:04. Jeg hilser på Amanda Tine og 
Carina, som er blandt de fire rådgivere, der er 
mødt ind fysisk. De sidder med SMS-samtaler på 
en af skrivebords-øerne.  

Amanda Tine når at fortælle, at hun lige nu har 
gang i tre samtaler, før hendes øjne fanger den 

stationære computerskærm. En 16-årig pige har 
startet en ny samtale: ”Hej, jeg har et problem 
med min far.” Amanda Tine spørger hende, om 
hun vil fortælle mere. Pigen fortæller, at hun 
vågnede op uden tøj på og ikke vidste, hvor hun 
var. Hun vidste ikke, hvad der var sket. 

Som samtalen skrider frem, falder flere og flere 
brikker på plads for pigen. Situationen minder om 
noget, hun har prøvet før; forvirringen, hovedpi-
nen, det manglende tøj. Hun fortæller, at faren 
før har sprøjtet et stof ind i hendes arm. Derefter 
havde han og en ven voldtaget hende. Det var 
sket flere gange. Og hun var vågnet på samme 
måde som nu. 

Amanda Tine og pigen skriver sammen længe. 
Pigens forældre er begge misbrugere. Amanda 
Tine fortæller, at pigen har mulighed for at få en 

Efter at BørneTelefonen blev døgnåben i 2021, sidder 
der nu rådgivere i alle døgnets timer og svarer på 
henvendelser fra børn og unge. På SMS, chat og 
telefonopkald. Denne tirsdag aften er Lærke, Carina 
og Amanda Tine på vagt. De svarer på børnenes 
beskeder om alt fra usikkerhed og selvmordstanker 
til forældrerelationer og kærlighed. 

En nat på           BørneTelefonen



bisidder til børnesamtaler i kommunen. Bruger 
skriver, står der i bunden af skærmen. Så er der 
stille. Amanda Tine hører ikke mere.  

Hun trykker på en knap under bordet. Bordet 
hæver sig, så hun kan stå ved det og strække 
benene. ”Hun har det ikke let,” sukker Aman-
da Tine. Hun er 29 år, uddannet lærer og har 
arbejdet med dagbehandling – familiesamtaler 
og den slags. Men nu er hun sprunget ud som 
selvstændig par- og familieterapeut. ”Arbejdet på 
BørneTelefonen har hjulpet med den beslutning. 
Her gør jeg en forskel. Jeg vil gerne arbejde mere 
med rådgivning i mit arbejdsliv.”    

Jeg har en depression 
I oversigten i siden af skærmen er der nyt fra en 
af de andre samtaler. Det er en pige på 14, der 
føler, hun er til piger, ”men synes faktisk ikke, 

En nat på           BørneTelefonen



piger er tiltrækkende”. Amanda Tine har skre-
vet sammen med pigen i noget tid. Pigen har 
nævnt, at det måske er tvangstanker. Så bliver 
der stille på kanalen.  

”Jeg vil spørge, om det er muligt at flytte væk 
fra sin mor,” er der en dreng på 14, der skriver. 
”Min mor råber ad mig, fordi jeg ikke vil stå op 
eller spise. Jeg har en depression. Jeg er også 
stoppet i skole, indtil de finder noget andet.” 
Bruger skriver. Stilhed. Så kommer der en 
sætning mere. Amanda Tine skriver med ham i 
en time.  

SMS-samtaler kan strække sig over timer, ja, nog-
le gange dage. Tit skriver børnene om morgenen, 
før de tager i skole, og så skriver de igen, når de 
er kommet hjem. Og så er det tit en anden rådgi-
ver, der overtager samtalen.  

Jeg vil være ung mor 
Carina er mødt ind for en time siden, og hun for-
tæller mig, at hun er læge, når hun ikke sidder på 
BørneTelefonen. Hendes øjne fanger computer-
skærmen. En pige på 16 skriver, at ”hun har gjort 
noget dumt”. Hun har haft ubeskyttet sex med sin 
kæreste, og nu er hun blevet gravid. ”Jeg har altid 
drømt om at blive mor tidligt, og min kæreste vil 
også gerne have barnet, men nu er jeg i tvivl om, 
hvad jeg skal gøre?”  

Carina spørger hende, hvad tvivlen handler om. 
Pigen er usikker på, hvornår man kan få en abort, 
hvis det skulle blive aktuelt. De skriver sam-
men i en time. Pigen har ikke fortalt nogen om 
graviditeten udover sin kæreste. Carina foreslår, 
at pigen måske kan tale med sin egen læge eller 
Mødrehjælpen, hvis hun ikke har lyst til at tale 
med sine forældre om det.  



”Det er tidligt at blive mor som 16-årig,” siger Cari-
na og smiler. ”Det kræver et godt netværk og nogle 
grundige overvejelser. Men jeg dømmer ikke – jeg 
lytter. Ellers ville pigen ikke tage imod min hjælp.” 

En dum og klam pige som mig 
Klokken er 21:35. På en anden skrivebords-ø møder 
jeg Lærke. Hun sidder på chatten – en anden af Bør-
neTelefonens platforme. Chatten er anderledes end 
SMS’erne, fordi man kun har én samtale ad gangen. 
Lærke skriver hjemmevant i rollen som frivillig råd-
giver. Efter 10 år på BørneTelefonen har hun prøvet 
de fleste slags samtaler. Hun nipper til sin kaffe:  

”Der er intet, der er for pinligt at kontakte os om. 
Det hele er jo anonymt. Og vi har jo selv været 
unge engang.” 

Lærke er 51 år og arbejder som sundhedsple-
jerske i en kombineret ordning med småbørn 
og skolebørn. Hun er på BørneTelefonen ca. to 
gange om måneden. Lige nu skriver hun med en 
15-årig pige, der gerne vil have sex med sin kæ-
reste, men ikke ved, hvordan hun skal lægge op 
til det. Lærke skriver et par sætninger om, at hun 
måske kan fortælle ham, at hun er klar til næste 
skridt. Så kommer bomben: 

”Han har aldrig set mig nøgen før! Han vil fortryde 
sex med sådan en dum og klam pige som mig. 
Jeg har små bryster, og han vil sikkert have store 
bryster. Jeg er også mega lav.”

Lærke tænker sig om, skriver et par sætninger og 
trykker 'enter'. Bruger skriver. 

 "Min mor råber ad  
mig, fordi jeg ikke vil 

stå op eller spise.  
Jeg har en depression. 
Jeg er også stoppet i 
skole, indtil de finder  

noget andet."



BørneTelefonen om natten  
BørneTelefonen blev døgnåben den 1. 
november 2021. Flest samtaler – 41,4 
procent – i tidsrummet 02.00-07.00 er 
med 13-15-årige. 20,6 procent af sam-
talerne er med 18-årige eller derover. 

I tidsrummet 02.00-07.00 er der en 
større andel af samtaler med dren-
ge – 25,6 procent – end på øvrige 
tidspunkter.   

Emnet ”Forholdet mellem barn og 
forældre” er den hyppigste henvendel-
sesårsag både i tidsrummet 02.00-
07.00 og på øvrige tidspunkter. Den 
næsthyppigste årsag om natten er 
”Selvmordstanker/selvmordsforsøg”, 
mens det på øvrige tidspunkter er 
”Kærlighed/forelskelse”. 

Han savner sin mor, og han besluttede for noget 
tid siden, at han ville tage sit eget liv. Han kan ikke 
leve med smerten mere. Løbende har han taget 
fra farens Panodiler, og nu har han en helt fyldt 
skål klar. 

Carina er koncentreret. Hun spørger, om der er 
nogen, han har det godt med, som han kan tale 
med? Bruger skriver. ”Min mormor.” Carina og 
drengen aftaler, at de sammen skriver en SMS til 
mormoren. Drengen sender den afsted. Stilhed. 
"Hun kommer nu," skriver han. Carina noterer 
emnerne for samtalen i et detaljeret skema, da 
samtalen er slut.  

Mit besøg er også ved at være slut. Men natten 
er stadig ung, og flere børn og unge venter på at 
komme igennem på BørneTelefonens platforme. 
Amanda Tine smiler og siger tak for i aften, før 
hendes øjne igen bliver fanget af computerskær-
men. En ny samtale er begyndt.

”En af de værste samtaler, jeg har haft, var med 
en pige, der blev slået af sin far. Det blødte, og vi 
kom frem til, at hun skulle ringe på hos naboen, 
som kunne køre hende på skadestuen. Det var 
modigt af hende at banke på hos naboen. Men 
det er hårdt, når man ikke ved, hvad der sker, 
efter de har lagt på.” 

Jeg vil ikke leve mere 
Timerne går hurtigt i aften. Der er travlt, og 
den ene samtale afløser den anden for de fire 
rådgivere, der er fysisk på vagt. I ny og næ hører 
jeg en stemme, der siger: ”Hej og velkommen til 
BørneTelefonen” fra en skrivebords-ø. De skriftlige 
platforme er vist de unges foretrukne i aften. 

Klokken er 00:16. En dreng på 12 skriver til Carina, 
at han ”har det dårligt, og alt gør ondt". Hans mor 
døde for et år siden, og hans far er ”gået helt i 
baglås". Faren kan ikke engang tale om moren 
længere. Drengen hjælper meget til derhjemme 
med at lave mad, gøre rent og passe sin lillesøster. 
Han passer sin skole og klarer sig fint. Men ingen 
taler med ham om hans sorg.  



SIG DET



Når børn og unge tilbringer mere tid online, 
ser vi en stigning i digitale svigt, som børn og 
unge udsættes for. Ifølge Børns Vilkårs rapport 
”Svigt af børn i Danmark” har de mange 
måneder med hjemmeskole mindsket den 
mobning, der finder sted fysisk. Til gengæld 
var antallet af samtaler om digital mobning 
på BørneTelefonen mere end fordoblet under 
nedlukningen.  

Som det er i dag, går der alt for lang tid, før digi-
tale krænkelser bliver fjernet. Konsekvensen er, 
at indholdet kan nå at sprede sig til internettets 
dybeste afkroge.  

Vi kæmper for børns ret til at blive beskyttet 
mod digitale krænkelser på nettet. Børns  
Vilkår mener:
 
1. Platforme skal stilles til ansvar  

Det er nødvendigt at indføre ny lovgivning, 
der sikrer, at alle platforme, hvor børn og 
unge færdes, har pligt til at fjerne ulovligt 
og krænkende indhold, og at indholdet ikke 
kan lægges op igen og deles. Platforme, 

Vi skal stille 
krav til digitale 
platforme  

som er målrettet en særlig aldersgruppe, 
skal aldersverificere for at beskytte børn  
og unge. 

2. Grooming skal kriminaliseres  
Det skal være helt klart og tydeligt, at det er 
strafbart, når en voksen igennem forskellige 
teknikker og i kraft af sin psykiske overlegen-
hed manipulerer et barn til sex, begår online 
overgreb eller får barnet til at sende seksuelt 
indhold online.   

3. Politi og anklagemyndighed skal opkvalifi-
ceres og sikres ressourcer  
Politiet skal have ressourcer og kompetencer 
til at kunne reagere hurtigt på anmeldelser 
om digitale krænkelser.  

 
Børns Vilkår er blevet  
en trusted flagger 
På de fleste sociale medier kan man som enkelt-
person anmelde ulovligt indhold. Som en trusted 
flagger ryger man forrest i køen i denne proces 
– platformene behandler anmeldelser af trusted 
flaggers før andre.      

Den øgede sociale isolation under corona-
nedlukningerne i 2021 har sat sit præg på 
børn og unges fællesskaber. Fællesskaberne 
er gået online, og det betyder mere tid på 
medier som Snapchat, Instagram, Discord, 
TikTok og YouTube - på godt og ondt.  



Børns Vilkår er i 2021 blevet en trusted flagger, 
fordi en stor del af børn og unges sociale liv sker 
online døgnet rundt. Når børn og unge ringer 
til BørneTelefonen, kan vi nu hjælpe dem med 
at fjerne ulovligt eller ubehageligt indhold langt 
hurtigere end tidligere.  

Det kan være indhold som for eksempel henret-
telsesvideoer eller ulovlig billed- og videodeling. 

Gennem vores samarbejde med politiet og myn-
digheder har vi i Børns Vilkår været vidne til sager, 
som kunne have været langt mindre omfattende 
og krænkende for børn og unge, hvis det krænken-
de materiale var blevet anmeldt og fjernet hurtigt.  

”Børn og unge er aktive online hele døgnet. På 
BørneTelefonen rådgiver vi børn og unge, så de 
kan føle ejerskab over deres liv og muligheder. 
Nogle gange kræver det akut handling – for ek-
sempel at anmelde ulovlig billeddeling – før man 
kan gå videre til selve rådgivningen og hjælpe 
dem til næste skridt. Derfor er vores status som 
trusted flagger så vigtig,” siger Rasmus Kjeldahl, 
direktør i Børns Vilkår.   

”En dag kom jeg til at lægge 
en akavet video op på snap, ikke 
noget speical men bare akavet. 
den er så blevet delt med hele 
min klasse. Der er særligt en 

pige som angriber på vores chat 
gruppe og truer mig. Alle de 
der “populære” typer bag- 

taler mig hele tiden.” 



Flere børn og 
unge oplever 
psykisk mistrivsel  

Gruppen af børn og især unge, der oplever 
psykisk mistrivsel, har været voksende igennem 
de sidste mange år i Danmark. Blandt andet 
viser en undersøgelse, Børns Vilkår offentliggjor-
de i rapporten ”Selvskade – et fysisk udtryk for 
psykisk mistrivsel blandt børn og unge” i 2021, at 
hver femte elev i 9. klasse har udøvet selvskade. 
Meget tyder på, at stigningen i psykisk mistrivsel 
hos børn og unge fortsætter, hvis ikke der sæt-
tes ind med bedre forebyggelse og hjælp.  

For at sætte fokus på problemet er Børns Vilkår 
og seks andre organisationer gået sammen i 
Forum mod Psykisk Mistrivsel. Organisationer-
ne er BUPL, Dansk Erhverv, Dansk Psykolog 
Forening, Dansk Ungdoms Fællesråd, Djøf og 
Skolelederforeningen.  

Forummets ambition er at ’knække kurven’ af 
stigende psykisk mistrivsel hos børn og unge. 
Børn, der oplever langvarig psykisk mistrivsel, 
har nemlig øget risiko for ikke at begynde på en 
uddannelse, for at stoppe, inden de er færdige 
med en uddannelse, og for at miste tilknytning til 
arbejdsmarkedet. De har desuden øget risiko for 
psykiske og fysiske sygdomme senere i livet. 

Vedtag en ny national handleplan 
Alle børn har ret til tryghed og trivsel. Det er et 
samfundsansvar at sikre det. Derfor opfordrer 
vi i Forum mod Psykisk Mistrivsel Folketinget til 
at vedtage en ny national handleplan, der skal 
stoppe og forebygge psykisk mistrivsel blandt 
børn og unge. Som bidrag har forummet iden-
tificeret en række udfordringer og fremlagt 23 

Selvskade, lav livstilfredshed, ensomhed. 
Psykisk mistrivsel kan vise sig på mange 
måder. På BørneTelefonen er andelen af 
samtaler om psykisk mistrivsel steget fra 
20,8 procent i 2020 til 22,7 procent i 2021.  



i Børns Vilkår.  
 

Anbefalingerne

Styrk familieind- 
satsen, og reducér 

stress i arbejdslivet 

Styrk de positive 
fællesskaber

Fastsæt mål

Styrk faglighed  
og viden om  

psykisk mistrivsel

4

2

1

5

3Bekæmp digital 
mistrivsel

forslag til indsatser inden for seks overordnede 
anbefalinger, som vi lancerede i november 2021 
på Christiansborg.  

Vores fælles anbefalinger kan reducere proble-
met fremover, men det kræver, at Folketinget 
handler nu. 

”Psykisk mistrivsel hos børn og unge berører alle 
i samfundet, og vi er nødt til at sætte fokus på det 
nu, hvis vi skal komme problemet til livs. Vi er nødt 
til at ændre på de betingelser, der skaber psykisk 
mistrivsel. Derfor skal vi forebygge frem for først 
at gribe ind, når det er gået galt, og børnene er be-
gyndt at mistrives. Ellers risikerer vi at tabe en alt 
for stor del af ungdomsgenerationerne på gulvet,”  
siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.  



I 2021 rykkede Børns Vilkårs Bisidderteam ud 
916 gange til børn og unge i hele landet, der 
havde brug for støtte til børnesamtalerne i kom-
munen, Familieretshuset eller i Ankestyrelsen. 
Mød to af dem – den erfarne Kirsten og Jannie, 
som startede i 2021.  

”Systemet kan være ret 
overvældende, når man er 10 
år gammel og skal anbringes 
på et opholdssted” 

Portræt:



SPOT DET

Ca. 100 gange om året sætter 62-årige Kirsten 
Wulff sig ind i sin bil og kører fra huset i Nysted 
på Lolland-Falster og ud i det danske land. 
Her er hun bisidder for børn og unge, der har 
brug for en professionel uvildig voksen ved 
deres side til børnesamtalerne i henholds-
vis kommunen, Familieretshuset, retten og i 
Ankestyrelsen.  

I år har hun gjort det i 10 år. 

”Jeg har selv en baggrund som socialformidler 
og har været leder og myndighedsbehandler på 
forskellige niveauer i blandt andet Guldborg- 
sund Kommune. I mit lange arbejdsliv har jeg 
altid beskæftiget mig med det sociale område 
inden for børne- og familieområdet. Blandt 
andet har jeg været afdelingsleder for et social-
tilsyn, der fører tilsyn med opholdssteder og 
plejefamilier,” siger Kirsten. 

Hvorfor valgte du at blive bisidder i Børns 
Vilkårs Bisidderteam for 10 år siden? 
”Systemet kan være ret overvældende, når 
man er 10 år gammel og skal anbringes på et 
opholdssted. Som sagsbehandler oplevede 
jeg, hvor svært det var at inddrage børnene 
i en travl hverdag. Og det skete ofte, at man 

tog forældreperspektivet på sagerne frem for 
børneperspektivet. Da jeg stødte på Børns Vilkårs 
Bisidderteam, kunne jeg med det samme mærke, 
at jeg her kunne gøre en forskel ved siden af mit 
arbejde i kommunen.” 

Hvilken sag har gjort størst indtryk på dig? 
”Rigtig mange sager har gjort stort indtryk. En 
af dem er en sag med en 14-årig dreng. Han 
havde haft en turbulent opvækst og var an-
bragt på et opholdssted, hvor han var glad for 
at være, men moren trak sit samtykke tilbage. 
Hun ønskede, at han enten byttede opholds-
sted eller flyttede hjem til hende. Det ville han 
ikke. Han ville ikke flytte. 

I den forbindelse bliver han undersøgt af psyko-
loger, da han nægter at tale med nogen voksne 
om det. Han har mistet tilliden til systemet, og 
hans svar til de fleste spørgsmål er ”det ved jeg 
ikke". Da jeg bliver kontaktet og skal møde ham, 
får jeg at vide, at jeg ikke skal forvente det store. 
Sagen er gået i hårdknude. Men da det går op 
for ham, at jeg kun er der for at hjælpe ham, 
åbner han op.  

Han føler ikke, at sagsbehandleren lytter til ham, 
og han har et traumatisk forhold til sin mor og 



Børns Vilkårs Bisidderteam  
I 2021 havde Børns Vilkårs Bisidder-
team 757 nye bisidderforløb. 439 af 
dem var sager i kommunen. 318 var 
i Familieretshuset. I alt var 916 sager 
aktive i 2021.  

Kirsten Wulff og  
Jannie Overgaard Grundholm

Bisidderteamet underrettede myn-
dighederne 209 gange i 2021.

67,9 % af sagerne 
var piger

31,4 % af sagerne 
var drenge

0,7 procent havde en anden køns-
identitet.  

familie. Jeg fortæller ham, at han har ret til at søge 
om at få en anden sagsbehandler, og at han kan 
få indflydelse på sit eget liv. Vi aftaler, at jeg hjæl-
per ham med at skrive et brev, hvori han fortæller 
sagsbehandleren, hvad han gerne vil. 

Kommunen beslutter til sidst, at han ikke skal 
flytte. Det bliver han meget lykkelig over, da han 
føler sig godt integreret i lokalområdet. Han har 
gode klassekammerater og spiller i den lokale 
fodboldklub. At se den glæde i hans øjne, dét 
er det hele værd. For mig vidner det om, hvor 
vigtigt det er for børn at have en professionel 
bisidder med, når de er involveret i sager med 
offentlige myndigheder.” 

Alle sager gør indtryk 
I Horsens Kommune er 42-årige Jannie Overgaard 
Grundholm lige begyndt som forebyggende råd-
giver. Hun har senest arbejdet som socialrådgiver 
i en kombineret stilling på Skejby Sygehus. Derud-
over har hun 14 års erfaring inden for myndig-
heds-, småbørns- og familieområdet i kommunalt 
regi. Jannie har været bisidder hos Børns Vilkår 
siden efteråret 2021.  

Hun har indtil nu haft 10 sager.  

Hvilken sag har gjort størst indtryk på dig? 
”Alle sager har gjort indtryk. Jeg har altid brændt 
for at arbejde med unge særligt på anbringelses-
området. De går under huden på mig. Det har 
gjort stort indtryk på mig, hvor stor betydning det 
har for børn og unge, når de har en bisidder med 
– at de føler sig bedre hørt, inddraget i egen sag, 
og at de ikke er alene.”  

Hvorfor er bisidning vigtigt? 
”Mange børn og unge har ikke kendskab til syste-
met. De ved ikke, at de har ret til at blive hørt. Her 
kan vi som uvildige voksne tage med til børne-
samtalerne, forberede dem på rammerne, skabe 
tryghed og hjælpe dem med at få sagt det, de ger-
ne vil, læse sagsakter og hjælpe med kontakten til 
deres sagsbehandler. Vi har kun fokus på barnets 
side. Alle børn har ret til en bisidder.”  

Hvorfor har du valgt at være bisidder? 
”På det personlige plan er jeg et sted i mit arbejds-
liv, hvor jeg føler, jeg har noget at byde ind med 
som bisidder. Både fordi jeg har erfaring og en 
bred socialfaglig viden inden for lovgivningen og 
sagsbehandlingen i kommunerne og familierets-
husene. Det er et meningsfuldt arbejde, og jeg er 
meget stolt af at være en del af Børns Vilkår.”  





Børnenes  
Valgbus talte 
børnenes sag 
I efteråret 2021 var der kommunalvalg. Men 
vi synes, der manglede noget i valgkampen; 
nemlig børnenes stemmer.

Derfor drog Børns Vilkår landet rundt med Bør-
nenes Valgbus og inviterede borgere og kommu-
nalvalgspolitikere til dialog for at sætte fokus på 
blandt andet højt skolefravær og kvaliteten af 
kommunernes dagtilbud.  

Vi formidlede børnenes stemmer fra BørneTele-
fonen, Børns Vilkårs bisidderarbejde og Børns Vil-
kårs rapporter, hvor flere tusinde børn har svaret 
på spørgsmål om de ting, der berører dem mest. 

Valgbussen var afsted i tre dage og stoppede i 
Taastrup, Kalundborg, Billund, Holstebro, Skan-
derborg og i Hjørring.  

Allerede tilbage i september sidste år inviterede 
Børns Vilkår kommunalvalgskandidater til et ar-
rangement i Valby for at sætte fokus på, hvordan 
de kunne gøre en positiv forskel for børn og unge 
før, under og efter valget.   



"Jeg arbejder som skolesundhedsplejerske til 
daglig og er vant til at tale med børn om 

deres tanker. Det er første gang, jeg er valgt til Holstebro 
Byråd, og jeg kæmper for børnenes stemme. Derfor var 
det helt unikt, at Børnenes Valgbus kom til Holstebro og 
formidlede de mange børnestemmer fra BørneTelefo-
nen. Det gjorde stort indtryk.

Jeg oplever mange børn og unge, som ikke er glade for 
at være den, de er. Mange er ensomme og har ikke lyst 
til at gå i skole. Mit møde med Børns Vilkårs valgbus var 
meget lærerigt og bekræftede mig i, hvorfor det er vigtigt 
at arbejde for børn og unges trivsel.” 

Lone Kjær Hein (B),  
medlem af Holstebro Byråd

" Jeg talte primært med borgere og politikere om, 
hvordan vi kan sætte børnene på den politiske 

dagsorden. Jeg fortalte dem om de samtaler, vi har 
på BørneTelefonen. De politikere, jeg talte med, var 
taknemmelige for, at vi ville hjælpe dem med at hjælpe 
børn. Flere sagde, at de følte sig bedre klædt på til at 
tænke børn og unge ind i deres beslutninger.   

Den direkte kontakt mellem borgere, politikere og os, 
der kender børnenes virkelighed, kan noget ganske 
særligt. Derfor spiller valgbussen en meget vigtig rolle 
i forhold til at påvirke børns trivsel. Det var utroligt 
givende at komme ud og være i dialog med borgere og 
politikere og blive klogere på de konkrete udfordrin-
ger, de står med derude i forhold til at skabe det gode 
børne- og ungeliv.”  

Mette Tandal, frivillig på Børnenes Valgbus  
og rådgiver på BørneTelefonen

"Jeg  mødte Børns Vilkår til et kommunalvalgsarrangement sidste 
efterår. Her blev jeg bekræftet i, hvor vigtigt et arbejde de gør 

for børn og unge. I mit politiske arbejde har jeg længe kæmpet for at gøre en 
forskel for børn og unge, og da jeg var formand for Børn og unge-udvalget i 
slutningen af sidste valgperiode, mødte jeg flere af Børns Vilkårs bisiddere og 
så med egne øjne, hvor vigtige de er for en børnesamtale. Det er vigtigt, at vi 
husker børnenes stemme i politik. Og det var Børns Vilkår med til at minde os 
politikere om i valgkampen.”  

Laura Rosenvinge (S), medlem af Københavns Borgerrepræsentation

København

Holstebro

Hjørring



”Barnets Lov er på vej, og intentionen bag den 
har været, at den skal afspejle et grundlæggende 
nyt børnesyn inden for det socialretlige område: 
Barnet eller den unge som selvstændig rettig-
hedshaver. Det er helt bestemt noget, som Børns 
Vilkår kan bakke op om. Derfor er vi klar med et 
svar, når lovudkastet snart bliver sendt i høring, 
så vi sikrer, at børn og unge får de rettigheder, de 
har krav på. Og ikke mindst, at der kommer hand-
ling bag de pæne ord,” siger juridisk seniorrådgi-
ver Ingrid Hartelius Dall fra Børns Vilkår.
  
Børn får partsstatus tidligere 
Barnets Lov giver udsatte børn en række nye ret-
tigheder. En af dem er en ændret partsstatus. Det 
betyder, at børn får partsstatus, fra de er 10 år i 
stedet for 12 år, som er det gældende i dag. 

”Det er en rettighed, som vi i Børns Vilkår har 
bakket op om hele vejen. Vi er glade for, at det 
ser ud, som om den kommer med i det endelige 
lovforslag. Det betyder, at børn ned til 10 år for 
eksempel kan klage over en afgørelse i egen sag. 
Med den rettighed får børn nu mere indflydelse 
på deres eget liv,” siger Ingrid. 

Hvad er Barnets Lov?  
I maj 2021 vedtog et bredt politisk flertal 
på Christiansborg aftalen Børnene Først. 
Aftalen sigter på at hjælpe udsatte børn 
og familier tidligere og bedre end i dag. 
Et af initiativerne i aftalen er lovforslaget 
Barnets Lov, som vil sikre flere rettigheder 
til udsatte børn.  

Barnets Lov indeholder 43 initiativer og 
forventes at træde i kraft i 2023.  

Nye rettigheder 
til udsatte børn  
i Barnets Lov 



”Jeg har både været til 
skolepsykolog, lægen og også 
møde ved kommunen, men der  

var ingen der ville gøre noget. 
Jeg ved ikke, hvor jeg skal gøre 

af mig selv, og jeg er bange 
for at hvis jeg ikke får hjælp, 
at der så sker noget der ikke 

skulle have sket.”



www.hørt.dk

35 års erfaring fra BørneTelefonen har vist  
os, at der er behov for et specialiseret fokus  
på unge.
 
Ungdomsårene er især præget af mange 
overgange, der ofte indebærer store skift i  
unges hverdag og kræver, at unge tilpasser 
deres netværk efter den nye situation, som de 
befinder sig i – for eksempel at flytte hjemmefra, 
blive juridisk voksen, starte på en uddannelse, 
flytte til en ny by mv.  
 
I 2021 har vi forberedt en særskilt ungeindsats 
over for unge i alderen 15-24 år: Det nye lands-
dækkende rådgivningstilbud HØRT, der er 
udviklet i samarbejde med de unge selv.



BLIV 
HØRT.

Altid

@blivhort



Økonomi

En stor stigning ses (ligesom i 2020) specielt inden 
for medlemskaber og donationer fra private, hvor 
bidragene til vores arbejde er steget fra 45 mio. 
kr. i 2020 til 56 mio. kr. i 2021, hvilket svarer til en 
vækst på 24 procent. 

De samlede omkostninger er steget fra 133,4 
mio. kr. i 2020 til 153,4 mio. kr. i 2021. Den væ-
sentligste stigning er omkostninger til de formåls-
bestemte aktiviteter på 17,4 mio. kr. svarende til 
en stigning på 21,3 procent.

De samlede indtægter er steget 
fra 135,6 mio. kr. i 2020 til 159,3 
mio. kr. i 2021, hvilket svarer til 
en vækst på 17,5 procent.



62 %

30 %

6 %

2 %

67 %

18 %

17,8 %

6,4 %

Indtægter i alt (mio. kr.) og hvor  
de kommer fra

Sådan bruges pengene til arbejdet 
for børn (mio. kr.)

28,3 mio. kr.  
Offentlige tilskud

17,8 mio. kr. Fonde og  
virksomheder

6,4 mio. kr. Andre 
indtægter

106,9 mio. kr. Indsam-
linger og donationer

47,2 mio. kr. Indtægts-
skabende aktiviteter

9,4 mio. kr. 
Administration

3,7 mio. kr. Finansielle pos-
ter og kons. af egenkapital

99,0 mio. kr. Indsatser til  
at stoppe svigt

159,3

STOP DET
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Tak til alle vores samarbejdspartnere, fonde, private støtter  
og virksomheder for jeres uvurderlige støtte til vores arbejde. 

"Det er  
gået godt  

tak for den gode oplevelse vis  
mine veninder har brug for hjælp 
skal jeg nok sige der er hjælp at 
hente. Jeg græder helt nu, tusind 

tak fordi du hjælper mig."  
 

Pige, 11 år


