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Børns Vilkår - bv@bornsvilkar.dk 

Danske Skoleelever – dse@skoleelever.dk 

FOLA – fola@fola.dk 

Headspace – info@headspace.dk  

Red Barnet – redbarnet@redbarnet.dk  

Skole og Forældre – post@skole-foraeldre.dk  

Ungdommens Røde kors – info@ukr.dk  

Kære organisationer  

 

Vi har som samfund et fælles ansvar for at få børn og unge godt igennem 

krisen. De fleste børn og unge har det godt derhjemme, men både skoler, 

ungdoms- og voksenuddannelser samt flere af jer melder om stigende 

bekymring for mistrivsel. For både social- og ældreministeren og jeg har 

det været vigtigt at sikre, at nedlukningen ikke kommer til at ligge den 

enkelte elev til last, og at mistrivslen hos børn og unge ikke slår rod.  

 

Derfor har regeringen netop indgået en aftale med Folketingets partier 

(Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, 

Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alli-

ance, Alternativet og Frie Grønne) om i alt 600 millioner kroner til ind-

satser for at løfte fagligheden og styrke trivslen hos børn og unge. Der er 

bl.a. afsat midler til opsøgende indsatser over for børn og unge i mistriv-

sel og til at arrangere fællesskabsstyrkende aktiviteter. Derudover er der 

åbnet op for muligheden for, at elever kan mødes i mindre trivselsgrup-

per.  

 

Som opfølgning på aftalen sender social- og ældreministeren og jeg breve 

til kommuner, skoler, fritidstilbud, ungdoms- og voksenuddannelser, 

forældre og elever om behovet for øget fokus på trivsel i denne tid. Her 

vil vi henvise til rådgivningstilbud og -tjenester, som kan hjælpe børn og 

unge i mistrivsel eller i risiko for mistrivsel. I denne forbindelse henviser 

vi til jeres organisationer og til de rådgivningstilbud og –tjenester, som I 

har. Vi forventer derfor, at der kan komme større aktivitet og flere hen-

vendelser til jer i den kommende tid. Vi forventer at sende brevene i [uge 

9].  

 

Afslutningsvis vil jeg meget gerne takke jer for den indsats, som I alle 

yder i denne svære tid – og for jeres rådgivningstilbud og -tjenester. 

 

Med venlig hilsen 

 

Pernille Rosenkrantz-Theil 

 


