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Indbydelse til oplæg om Barnets Lov 
 – Hvad betyder den nye lovgivning og hvordan tolkes 

den 

 
Vi gennemgår dele af den kommende Barnets Lov som træder i kraft 1. april 2023 – hvis den bliver vedtaget - 
og får viden om hvordan loven kan tolkes og hvilken betydning den får, primært for børnene og de unge. Hvor 
meget er nyt og hvor meget er en omformulering af allerede gældende lovgivning?   
 

 
Indhold: 

Overordnet formål og tanker med Barnets Lov. Loven er planlagt til at træde i kraft april 2023, men hvor langt 

er den kommet, hvad er fastlagt og hvad kan forventes. 

Med den nye lov er der lagt op til, at børnene skal mere i centrum – flere rettigheder til børnene. De skal have 

ret til stabilitet, og deres stemme skal fylde mere. Børn skal kende deres rettigheder og børnenes stemme skal 

fylde mere. Hvordan kan det sikres og hvad er anderledes end fra i dag? 

 

En anden overskrift er, at en familie ikke kun er til låns. Plejefamilieadoption skal gøres nemmere, der skal være 

øget brug af permanente anbringelse, flere børn og unge skal anbringes ved voksne de kender og stoler på, og 

så skal alle børn og unge som er anbragt på institution, have tilbudt en venskabsfamilie. Flere børn i familier 

med misbrug skal have behandling, og der skal være et andet fokus på de udsatte unges vej ind i voksenlivet, 

med bl.a. en nytænkning af efterværnet. 

 

               

Underviser:  Bente Adolphsen er uddannet jurist og har mere end 30 års juridisk erfaring indenfor børn – 

og ungeområdet. Bente har gennem årene både arbejdet for de tidligere Amter, arbejdet 

indenfor adoptionslovgivningsområdet, undervist i forvaltnings- og socialret samt været 

vejleder og underviser på hhv. Aalborg og Århus Universiteter. 

 

Bente Adolpsen er tillige kendt for, gennem flere år, at have afholdt undervisningsseminarer 

og oplæg for kommuner, politi, læger, sygeplejersker, organisationer m.fl. landet rundt.  

Bente er nu ansat ved seminar.dk som juridisk konsulent, og hun laver tillige 

konsulentarbejde for flere kommuner og har bestyrelsesposter i sociale organisationer.  

 

Sted:  CESA, Odensevej 70, 5750 Ringe. 
 
Tid:  Torsdag den 22. september 2022 kl. 14.00 – 17.00.  
 
Målgruppe:  Kursuset henvender sig til fagpersoner, der dagligt arbejder med udsatte børn og unge i 

kommuner, på opholdssteder, institutioner og i plejefamilier 

Pris: Kr. 600,00 inkl. frugt, kaffe/te, vand og kage. For medlemmer af CESA er prisen kr. 500,- 

Tilmelding til dagen bedes ske på mail til: post@cesa.dk  senest tirsdag den 6. september 2022  
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