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Alene med børn

Man skal hverken
problematisere eller
romantisere det
at være alene
med børn.

AL EN E MED BØRN ER PARADOKSALT NOK I KKE NOGET M AN ER
AL EN E OM

Vi lever i en tid, hvor solistlivet vinder frem og fælleskabet hastigt antager nye former. Rekordmange bor i dag uden en partner og aldrig før har der været så mange
skilsmisser i vores land.
En livsstilsrevolution på listefødder er det blevet kaldt.
For vi går både fra hinanden hyppigere, samtidigt med at vi søger hinandens selskab på nye måder.
Fænomenet er ikke bare dansk, vi deler det med den vestlige verden - og tendensen har så meget fart på, at forskerne fortæller, det snart ikke giver mening at
tale om egentlige kernefamilier.
Midt i den udvikling rejser sig et dilemma. For mens det voksne individ åbenbart

Men samfundet
skal åbne sine øjne
for det.

søger nye livsformer, så er det ikke uden konsekvenser for børnene.
At hævde børn ikke har godt af, at kernefamilien er i en slags transformation, det
er nok at hejse det røde flag for højt. Nye normer vil sidenhen bare blive til normen, og hertil vænner vi os nok alle sammen.
Men faktum er alligevel, at børn der vokser op uden mor og far under samme tag,
de bliver oftere ramt af en kedelig tendens der påvirker ikke bare barnet, men hele
samfundet.
De klarer sig mindre godt. De falder oftere fra. De bliver mindre ambitiøse med
deres liv.
De bliver oftere afhængige af samfundet, fremfor bidragere til samfundet.
Det er her Forælder Fonden kommer ind i billedet.
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“I 2014 var der 23% flere skilmisser
end gennemsnittet de sidste 10 år.
Det er det højeste antal nogensinde.”

Resultatopgørelse
2014/ tkr.
Indtægter
Tilskud og arv
Huslejeindtægter
Øvrige indtægter
Finansielle poster, netto

5.021.826
3.613.768
141.005
176.327

4.026
3.547
33
224

8.952.926

7.830

56.034
71.625

62
70

127.659

132

Til disposition før uddelinger mv.

8.825.267

7.698

I henhold til fondens vedtægter er anvendt følgende beløb:
Understøttelsesvirksomhed
Rådgivningsvirksomhed
Uddelinger ialt

4.923.169
3.368.000
8.291.169

5.792
2.781
8.573

534.098

(875)

Omkostninger vedrørende fondens drift
Trykning af årsberetning
Revision og regnskabsassistance

Årets resultat

Vi giver
vores overskud
videre til dem,
der er alene
med børn

2014/ tkr.
7.006.415
7.006.415

2013 / tkr
7.006
7.006   

3.368.106
1.993.316
(1.933.175)

4.291
1.041
(1.933)

3.428.247

3.399

10.434.662

10.405

644.829
464.012
19.536
685.585
30.186
2.247.546
1.933.175

824
455
56
750
34
1.598
1.933

Omsætningsaktiver

6.024.869

5.650

Disponible aktiver

6.024.869

5.650

Aktiver

16.459.531

16.055

Bunden kapital
Disponibel kapital

10.434.662
3.685.188

10.405
3.145

Fondskapital

14.119.850

13.550

Langfristede gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser

1.700.000
639.681

1.700
805

Gældsforpligtelser

2.339.681

2.505

16.459.531

16.055

2013 / tkr.
Ejendomme
Anlægsaktiver
Værdipapirer
Likvide beholdninger
Mellemregning med disponible aktiver
Omsætningsaktiver
Bundne aktiver
Værdipapirer
Indskud og deposita
Udlån
Andre tilgodehavender
Forudbetalte omkostninger
Likvide beholdninger
Mellemregning med bundne aktiver

Passiver

Forælder
Fonden
6

Der skal to til
at lave et barn.

D ET ER M ED ÆG SOM M ED STATI STI K . DER SKAL TI LSÆT TES
ET GRAN SALT.

Grove generaliseringer og unuancerede konklusioner ligger på lur, hvis man
tolker for bogstaveligt på statistisk materiale.
Med det in mente, så er der alligevel tankevækkende og alarmerende kendsgerninger i det årelange erfaringsgrundlag, som vi efterhånden kan danne os,

Og statistisk set
skal der også to til,
at barnet får sig
en uddannelse.

over børn der ikke får påvirkning fra både en mor og en far i opvæksten.
Dobbelt så mange flere børn der kommer fra en opvækst med kun én forsørger
tager sidenhen ikke en uddannelse. De tilegner sig ikke viden og færdigheder i
samme grad som børn der vokser op sammen med to forældre.
Årsagerne kan være mange. Men et billede tegner sig.
Der er ofte tale om hjem uden overskud, hverken økonomisk eller ressourcemæssigt, for skal man som enlig forælder klare både opvæksten, opdragelsen og forsørgelsen, så bliver det tit på bekostning af ens egne faglige ambitioner. Hjemmet bliver ikke bogligt, så at sige.
Resultatet er, at mange enlige forsørgere sender en social arv videre, der er
uheldig.
Lemfældige jobs og liv uden retning.
Hos Forælder Fonden arbejder vi på at bryde mønsteret.
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“Hvis mor og far går fra
hinanden, så fordobles risikoen for
at barnet ikke får en uddannelse.”

Forælder Fonden
hjælper den enlige
forsørger – men
det er nok barnet
vi ender med at give
den største hjælp.

FO RSKELLEN M ELLEM I NAKTI V OG PROAKTI V ER OF TE BL OT
ET LIL L E SKUB I DEN RI GTI GE RETNI NG

Rigtigt mange unge, enlige forsørgere vil gerne uddanne sig og skabe en bedre
ramme om tilværelsen for dem selv og deres børn, men vi ser igen og igen, at
drømmen kuldsejler, fordi det i praksis bliver svært både at varetage et krævende studie, en forsørgerrolle samt være en tilstedeværende mor eller far.
Faglige ambitioner bliver sat på vågeblus – for aldrig at blive genstartet.
Det er her at Forælder Fonden forsøger at sætte ind.
Nogle enlige har brug for hjælp til boligforhold. Andre til dialog med kommunen. Nogle behøver sparring om praktiske forhold. Nogle søger legater.
Ja, stort set alt hvad der måtte behøves for at holde den faglige ambition i hævd
stiller vi op til.
Vi tæller vores største sejre, når vi ser, at en ung, enlig forsørger mod tidligere
dårlige odds gennemfører sit studie.
For derved ved vi, at en social arv er blevet styrket.
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“Vi tæller vores største sejre, når
vi ser, at en ung enlig forsørger,
mod tidligere dårlige odds
gennemfører sit studie.
For derved ved vi, at en
social arv er blevet styrket.”

Tilskud 2014
Kroner
Private tilskud
Asta og Jul. P. Justesens Fond
Augustinus Fonden
Bikubenfonden
Buy Aid
Det Arnstedske Familiefond
Det Obelske Familie Fond
Enkefru Juliane Buntzens Mindelegat
Ernst og Vibeke Husmans fond
Foss A/S
Georg & Johanne Harders Legat
Hannes Fond
Hede Nielsens Fond
Hempel Fonden
Henry og Mary Skovs Fond
Kjøbenhavns Understøttelsesforenings Legatfond
Knud Højgaards fond
Knud og Dagny Gad Andresens Fond
Kong Frederik d. VII’s Stiftelse
Lauritzen Fonden
Louis Pedersens Legat
Lægeforeningens Boligers Fond
Margrethegårdens Legat
Metro-Schrøder Fonden
Otto og Gerda Bings Mindelegat
Privatpersoner, samlede bidrag
Rotary Klub, København-Grundtvig
Skandinavisk Tobakskompagnis Gavefond
Varelotteriet
Vemmetofte Kloster
William og Hugo Evers Fond
Y’s mens Club
Østifterne
Aage & Johanne Louis-Hansens Fond
Aase og Ejnar Danielsens Fond
I alt
Private tilskud, øremærkede
A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Øget rådgivning og flere frivillige
Arbejdsmarkedets Feriefond, sommerferiestøtte
Børnehjemmet Bethelehems fond, krisecenterbørn ud i naturen
Børnelegatet af 1976, sommerferie for beboere på Viginiavej
Frederiksberg Fonden, gangarealer på Virginiavej m.m.
Heinrich og Laurine Jessens Fond, støtte til enkeltpersoner
Nordea Fonden, gangarealer på Virginiavej
OAK Foundation LTD, socialrådgiver
OAK Foundation LTD, bygherrerådgivning m.m.
Ole Kirks Fond, tilskud til efterskoleophold
Oticon Fonden, krisecenterbørn ud i naturen
I alt
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75.000
50.000
100.000
300.000
15.000
500.000
2.000
50.000
25.000
2.000
20.000
22.500
250.000
10.000
4.000
20.000
50.000
9.000
250.000
100.000
10.000
60.000
20.000
10.000
70.980
2.500
25.000
180.000
5.000
2.000
2.000
50.000
100.000
100.000
2.491.980

500.000
337.056
25.000
45.652
136.926
27.500
31.000
265.000
274.020
50.000
20.000
1.712.154

Midler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
Tips- og lottopuljen til landsdækkende sociale
Julehjælp 2014
Puljen til frivilligt socialt arbejde
I alt

397.967
18.725
200.000
616.692

Kommunale midler til frivilligt socialt arbejde § 18-midler
Ballerup Kommune
Brøndby Kommune
Frederiksberg Kommune
Hvidovre Kommune
Københavns Kommune
Lyngby-Tårbæk Kommune
Rudersdal Kommune
I alt

17.000
15.000
25.000
25.000
25.000
100.000
9.000
201.000

Bidrag i alt

5.021.826

En fælles tak
Det er noget ganske særligt at modtage bidrag til vores arbejde fra privatpersoner. Mange af jer har været trofaste støtter i mange år. Vi takker alle for at dele ud af jeres overskud og giver det videre til dem, der er alene
med børn. Vi takker også alle fonde, virksomheder, kommuner og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold for støtte, opbakning og tillid. Vi ser frem til samarbejdet i 2015.
Tilskud søgt direkte til forældre og børn
Tømrermester Axel Kastrup-Nielsen & Hustru Eva Kastrup-Nielsens Mindefond: 10 enlige forsørgere med 21
børn har efter indstilling modtaget kr. 155.000
Krista & Viggo Petersens Fond: 37 enlige forsørgere indstillet til uddannelseslegat
Lions Club Hedeland: 10 julekurve
Frimurerne: 25 julekurve
Virum Rotary Klub, Ønsketræet: 29 familier fik efter indstilling julegaver i år
Heinrich & Laurine Jessens Fond: 4 familier med 7 børn fik efter indstilling kr. 27.500
Arbejdsmarkedets Feriefond: 48 familier med 90 børn kom på ferieophold til kr. 337.056
Støtte kan være andet end penge
Tak til følgende for deres bidrag og den glæde de skabte
Det Kongelige Teater for fribilletter
Nielsen Care for hjælp til vask og sortering af tøj
Erik Vølund fra Forlaget Jurainformation§ for lovsamlinger og konference
Slikbussen i Helsingør for slikposer
BUSTER – Københavns internationale filmfestival for børn og unge for fribilletter
Den Blå Planet for fribilletter
Ønsketræet for julegaver
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Hvis du ikke har en
familie, må du bruge
dine venner.

D ET ER NÆRLI GGENDE AT TÆNKE, AT ETHV ERT M ENNESKE
ALTID HAR NOGEN I SI N OM GANGSKREDS, DER KAN TRÆDE
TIL O G HJÆLPE, NÅR SI TUATI ONEN TI LSPI DSER SI G.

Vi bilder os nemt ind, at i disse high-tech tider har alle en righoldig kontaktflade,
og at det bare er at scrolle ned langs numrene på ens mobiltelefon eller gå på de
sociale medier for at finde sparring og hjælp.
Men sådan ser virkeligheden langt fra ud for alle.
Rigtigt mange mennesker er øde øer, når det gælder tilgængelig hjælp og netværk

Hvis du ikke har venner,
må du bruge dit netværk.

at trække på.
Og særligt udsat bliver det så, når personen også skal forsørge et barn.
Vi overser simpelthen, at midt i vores on-line samfund, hvor alle er på – så er der
mange som er koblet af.
Det er ikke mennesker ulig dig og mig.
Det er mennesker lig dig og mig. Og lige midt i blandt os.

Hvis du ikke har
et netværk, må du
…..øh ??!

De er mange, de er oversete - og de er hjerteligt velkommen hos Forælder Fonden.
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“Rigtigt mange mennesker er øde
øer, når det gælder tilgængelig hjælp
og netværk at trække på.
Og særligt udsat bliver det så, når
personen også skal førsørge et barn.”

I al beskedenhed.

S O M P R I VAT H JÆ L P E O RG A N I SAT I O N H A R M A N E N F O R P L I G T I G E L S E . Man skal lære af det offentlige og man skal udfordre det offentlige.

Kun derved gør vi hinanden bedre.
Man ser det i sygehussektoren, i medieverdenen og i skolevæsenet.

Vi tror, at vores
kollegium kommer til
at danne skole.

Et sted hvor vi tror, vi kan lære fra os er vores – kollegiehus (som vi snart kan
beskrive i flertal – al den stund at vi har fået en rundhåndet bevilling til at bygge
og drive nummer to for.)
Vores tilgang til kollegiehuse er, at de skal danne ramme om to ufravigelige
kerneværdier: Kvalitet og krav.
Vi tror, at hvis man skaber boliger som måske er lidt bedre og lidt mere moderne
end kollegier er flest, og hvis man er mere ambitiøs med trivsel og nytænkning
samtidigt med, at man er striks i sine regelsæt og forventningern til præstationen
fra beboerne, så opnår man det bedste resultat.
Man får en ramme, hvor enlige forsørgere kan supplere hinanden, hvor børnene
trives – og hvor det faglige ambitionsniveau er højt.
Stod det til Forælder Fonden byggede vi gerne endnu flere kollegiehuse.
Behovet er stort.
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Hurra.
Vi er en succes.

VO RES FREM GANG ER TANKEVÆKKENDE.

I store tal oplever Forælder Fonden, at 20% flere henvender sig til os hvert år.
En stigning der efterhånden har være konstant de sidste fem-syv år.
Det er positivt - og det er negativt.
Vi er naturligvis glade for, at så mange finder vej til os og finder vores service
relevant. Men samtidig er det urovækkende, for det vidner om, at flere og flere
enlige forsørgere kommer i klemme.

Hjælp.
Vi er en succes.

Hos Forælder Fonden trækker vi på et stort antal frivillige hjælperes utrættelige
arbejde. Og vi møder en næsten hjerteskærende velvillighed fra fonde, private
og trofaste bidragsydere, der gør vores virke muligt.
Vi takker og beder.
For at bidragene kom - og for at det må fortsætte.
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Frivillige medarbejdere
Protektor
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

Repræsentantskabets medlemmer
Elsa Andreassen
Jesper Gad Andresen
Dorthe Arnoldi
Lis Augustinus
Majbrit Augustinus
Line Barfod
Nina Berrig
Lise Bouet
Knud Brandenborg
Lone Brandenborg
Ulla Britta Buch
Ville Budtz
Frede Christensen
Anja Cordes
Henrik Dahl
Lene Fiorini
Tove Flygare
Bente Hyldahl Fogh
Søren Friis
Ellen Hansen
Stefan Herman

Caroline Heering
Jørgen Hertling
Jane Hvidt
Poul Erik Høyer
Marianne Jelved
Henning Bolt Jørgensen
Jette Jørgensen
Vibeke Jørgensen
Preben Erik Nielsen
Karin af Rosenborg
Niels Holst Kjærsgård
Anne Pram Kjølbye
Birthe Klovborg
Connie Kruckow
Carsten Kaag
Tove Kaag
Inger Steen Madsen
Birgit Meister
Knud Munch
Niels Erik Møller
Lars Perch Nielsen

Lise Nørgaard
Christen Obel
Lykke Obel
Birthe Philip
Margrete Pump
Tina Richter
Charlotte Rønholt
Lise Svanholm
Pernille Skov Svanholm
Hanne Thomsen
Ib Thyregod
Kristina Treschow
Hanne Weng
Marianne Willumsen
Line Aarsland

Elsa Andreassen
Nina Berrig
Tine Brandt
Ville Budtz
Anni D’Artibale
John Deichmann
Birgitte Elle
Lars Elle
Marianne Elvstrøm
Linea Boss Hagedorn
Hanne Halbye
Ellen Hansen
Yvonne Harder
Amalie Hildebrandt Jensen
Jonatan Wendel Jessen
Hanne Johansen
Linda Jørgensen

Mette Mee Lange
Susanne Lernø
Ellen Lequime
Michelle Luvin
Camilla Bech Madsen
Kristian Emil Madsen
Alice Mortensen
Jacob Christian Møller
Lis Engel Møller
Jytte & Eric Nielsen
Marianne Olsen
Annie Ramm
Isak Rasmussen
Gitte Taube
Marie-Louise Dalsgaard Ullerup
Merete Vexby
Lisbet Vibe Wachtmeister

Bestyrelse
Lene Fiorini, St. Kongensgade 118, 4.th., 1264 København K, formand
Lise Bouet, Lindegårdsvej 51, 1., 2920 Charlottenlund, næstformand
Lars Perch Nielsen, kasserer
Majbrit Augustinus
Carsten Kaag
Margrete Pump
Pernille Skov Svanholm
Line Aarsland

Medarbejdere
Kristine Sørensen, leder
Rikke Bohlbro Christiansen, socialrådgiver
Susse Smith, socialrådgiver
Pia Sauer, regnskab
Katharina Vid, sekretær
Rabab Kazem, socialrådgiverpraktikant

Liv Ljungar, naturvejleder, Stormfulde Højder
Bjørn Engtorp, bestyrer
Mette Kjeldgaard, vicevært Virginiavej
Gunnar Kristoffersen, praktisk medarbejder
Mikkel Hartmann, praktisk assistance

GOD FON DS LEDELS E
Forælder Fonden er som en almennyttig fond ikke omfattet af de anbefalinger om God Fondsledelse, der gælder for
erhvervsdrivende fonde. For at sikre, at bestyrelsens arbejde fortsat udføres bedst muligt har bestyrelsen besluttet, at
følge anbefalingerne i det omfang de er relevante for fonden virke. Bestyrelsen foretager således blandt andet årligt en
evaluering af arbejdet i bestyrelsen og en vurdering af kompetencer.
Bestyrelsen har endvidere fastsat en forretningsorden for bestyrelsen og en årsplan.
(Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.)
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Oversigt over
Forælder Fondens virksomhed
Rådgivningskontoret har 1 leder, 2 fuldtidsansatte socialrådgivere, 1 sekretær, 1 regnskabsmedarbejder samt 8 frivillige medarbejdere.
Der ydes råd og vejledning til alle, der er alene med børn, med sigte på familiens samlede
sociale situation. Ring og book en tid.
Førstehjælpslejlighederne er møblerede (flest) lejligheder, vi fremlejer ud for ½-1 år som
en midlertidig løsning.
De ligger i København og omegnskommunerne hertil. 13 frivillige medarbejdere passer
disse lejligheder.
Kollegiet ligger på Frederiksberg. Det er et gammelt hus i en lukket have på en lukket vej.
Huset har 13 små lejligheder samt fællesrum til enlige forsørgere, der er i gang med en
uddannelse.

Uddannelseslegater administreres og uddeles af Forælder Fonden til enlige mødre og
fædre fra Børjessons legat, Maren Beiers Mindefond og Lis Møllers Mindelegat. Vi har endvidere mulighed for at indstille et antal ansøgere til Krista og Viggo Petersens Fond.
Legater iøvrigt ydes i mindre omfang i forbindelse med etablering i egen lejlighed, til jul
eller efterskoleophold, når der ikke kan ydes hjælp fra det offentlige.
Rådgivning ved psykolog og familieterapeut.
Ved behov har vi mulighed for at henvise til op til 15 timers samtale. Meget begrænset egenbetaling.
Juridisk og økonomisk rådgivning. Frivillige jurister med viden og erfaring på det familieretslige område og økonomiske rådgivere er tilknyttet Forælder Fonden.
Enlige forældre kan tilbydes specifik rådgivning om juridiske og økonomiske forhold.

Hellerup Krisecenter er for kvinder (med eller uden børn), der har været udsat for fysisk
og/eller psykisk vold.
Spørgsmål vedrørende eventuel indflytning rettes direkte til krisecentret. Telefon 39 61 21 35.
Stormfulde Højder er et hus beliggende i en granplantage udenfor København.
Stedet bruges som udflugtsmål for børn.
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“Unge med svag hjemmebaggrund
har over syv gange større risiko
for at komme på kontanthjælp
sammenlignet med risikoen for
unge med stærk hjemmebaggrund.”
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Rådgivningskontoret
Åboulevard 5, 1635 København V
Åbningstider:
Mandag – torsdag kl. 9-15. Fredag kl. 9-14.
1. og 3. onsdag i måneden desuden kl. 16-18.
Telefon: 35 83 68 86
facebook.com/foraelderfonden
mail@foraelderfonden.dk
Husk det – benyt det: Donationer kan indbetales til
reg.nr. 4180 – kontonummer 400 0250
Forælder Fondens fondsregisternr.: 7382
Forælder Fondens CVR nr.: 46093828

www.foraelderfonden.dk

