
Barnet i centrum

Program

Samarbejdsorganisationer

Liljeborgfonden sætter fokus på børn, unge og sårbare mødre på Folkemødet.  

Det sker torsdag den 16. juni kl. 11.00 – 15.00 på Vinklen på Grønbechs Hotel. 

Til arrangementet stiller Liljeborgfonden en platform til rådighed for sine samarbejdsorganisationer  
med det formål at fremlægge forskellige perspektiver og sætte fokus på sociale problemstillinger 

ift. børn, unge og sårbare mødre. Vi ser også på, hvordan organisationerne og tværsektorielt 
samarbejde kan bidrage til løsninger. 

Vi glæder os til at se jer til arrangementet. 

Med venlig hilsen  

Vi taler om børn, med børn og med barnet i fokus

Kort status på mistrivsel blandt børn og unge. Idag 
sætter vi fokus på en række initiativer og løsninger 
ift. målgruppen - og også udfordringer herved.

v. Louise Wolff

Hvordan bygger vi bro til gavn for mor/barn?

Tværsektorielle samarbejder, der fremmer de  
bedste løsninger og forløb for mor og barn.

Konkret eksempel på samarbejde mellem organi-

sation, region og kommune – til gavn for mødre

Interview med Ninna Thomsen, Mødrehjælpen

En fælles mødre-indsats

Panel:

Ninna Thomsen, direktør, Mødrehjælpen

Helle Johnsen, projektleder, Usynlig Sårbar

Anne-Camilla Nielskov, direktør, Fri af Misbrug

Maria Bjørking, ledende sundhedsplejerske,  

Gladsaxe Kommune 

Sceneskift/kort pause

Hvordan gør vi livet bedre for udsatte børn?  

- Sammen

Forskning og civilsamfund/kommunesamarbejde 
er med til at skabe langsigtede og varige løsninger 
til gavn for udsatte børn.

Panel:

Søren Ravn Jensen, direktør, Julemærkefonden

Preben Engelbrekt, direktør, Det Nationale Sorgcenter 

– Børn, Unge og Sorg

Nina Bach Jørgensen, projektleder, DGI Midt- og 

Vestsjælland

(TBA) Politisk ordfører

Frokostpause

Projekt S sår frø

Mental styrketræning – Projekt S i praksis

v. Linn Tornholm & Vicky Kornblit, Projekt S

Sceneskift/kort pause

Har vi spurgt barnet?

Børnenes stemmer er vigtige, men hvordan bruger 
vi dem, og gør vi det tilstrækkeligt?

Hvad er børneinddragelse hos Joannahuset?

Interview med Jette Wilhelmsen, Joannahuset

Hvad ved vi om børneinddragelse, og hvordan 

bruger vi det i praksis?

Panel:

Jette Wilhelmsen, leder, Joannahuset

Agi Csonka, fhv. formand, Børnerådet

Pia H. Christensen, direktør, Børns Voksenvenner

Pernille Hviid, lektor ved Institut for Psykologi, 

Københavns Universitet

Afrunding

Moderator samler op på dagens samtaler og frem-
hæv er de væsentligste pointer.
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