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EN FORTÆLLING SOM BESKRIVER  

YDELSEN ”STØTTE TIL FAMILIER SOM 

HAR ANBRAGTE BØRN”

”Jeg snakker med min støtteperson om sam
været med min datter.”

Sådan siger Peter, hvis datter er anbragt uden-
for hjemmet, og derfor har fået bevilget en § 54 
støtteperson gennem kommunen. Da Peter har 
et betydeligt høretab og er tegnsprogsbruger, 
er det en støtteperson fra CFD Rådgivning, som 
han er i kontakt med en gang om måneden. Den 
direkte kommunikation på tegnsprog mellem 
Peter og støttepersonen skaber en naturlig 
samtale og muliggør en mere tillidsfuld relation.  
Arbejdet består i at støtte Peter i at mestre 
forældrerollen i en situation, hvor hans datter 
er anbragt, at forstå processen og håndtere de 
følelser, som følger med.

Peter fortæller, at det er dejligt, at der kommer 
en og snakker med ham:

”Jeg fortæller, hvordan jeg oplever min datter 
og vil gerne snakke om hendes liv og om frem
tiden. I samtalen med min støtteperson kommer 

jeg i dybden omkring anbringelsen, og samtalen 
gør mine minder omkring min datter stærkere, 
når jeg får lov at fortælle om hende.”

Peter fortæller også, at det er vigtigt for ham at 
have en støtteperson, der kan støtte ham i for-
hold til samarbejdet med kommunen, for som 
han siger: ”Jeg føler ikke, at kommunen ser mig 
og alt det, jeg kan.”

Peter bruger derfor også sin støtteperson som 
bisidder ved møder med kommunen. De kan 
så efterfølgende drøfte de beslutninger, der er 
truffet, og støttepersonen kan være behjælpe-
lig med at skabe et bedre samarbejde mellem 
Peter og kommunens rådgiver.
 

(Fortællingen er anonymiseret, og Peter er et 
opdigtet navn) 

STØTTEPERSONEN HJÆLPER PETER 
MED AT HÅNDTERE DE FØLELSER, 
DER ER FORBUNDET MED AT HAVE ET 
ANBRAGT BARN 

”Jeg fortæller, hvordan jeg oplever min datter og vil gerne 
snakke om hendes liv og om fremtiden. I samtalen med min 
støtteperson kommer jeg i dybden omkring anbringelsen, og 
samtalen gør mine minder omkring min datter stærkere, når jeg 
får lov at fortælle om hende.”


