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Kære Thomas Vorre 

Tak for at fremsende jeres råd vedr. arbejdet med anbringelsesområdet. Det er helt 

afgørende for mig, at alle stemmer og perspektiver indgår i arbejdet, og jeg sætter 

derfor stor pris på, at I vil dele jeres viden og erfaringer. Det kræver, at vi tænker ud-

af-boksen, når vi skal lykkes med at sikre anbragte børn en anbringelse af høj kvalitet. 

I skal derfor have tak for, at I har ’tænkt stort’, og I peger på nogle af de helt centrale 

aspekter. 

Vi skal sikre, at vores udsatte børn og unge har en opvækst præget af ro, stabilitet og 

kærlige voksen-relationer, som de kan stole på. Det kræver, at skift så vidt muligt 

undgås, og at økonomi ikke bliver afgørende for, hvilken støtte man yder til barnet. 

Barnets bedste skal stå centralt for alle beslutninger, og barnets stemme skal altid 

høres. 

Helt afgørende for at lykkes med et løft af området, er I som plejefamilier. Og det er 

derfor, at plejefamiliernes vilkår også indgår i regeringens fokus, for I løfter en kæmpe 

opgave hver dag, når I åbner jeres hjem og hjerter for et udsat barn eller en ung. Og 

det er vigtigt, at I har gode vilkår for at løfte opgaven, og at I får den sparring og støtte, 

som I har brug for. Jeg ved, at det er en krævende opgave at være plejeforælder, og jeg 

vil gøre mit til, at I er støttet i jeres vigtige arbejde. 

Jeg er glad for, at I for nyligt har mødtes med Kontor for Udsatte børn, og at I vil dele 

jeres erfaringer med ministeriet. I skal desuden have tak for jeres deltagelse i 

topmødet om ’Børnene først’.  
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