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F A K T A S H E E T  
 
 
Behovet 

Praktikere vurderer, at der alene i København lever op 
mod 200 børn og unge årligt på gaden. Andre tal 
underbygger yderligere behovet for et børne-unge 
krisecenter: 

 
Kommunerne fik ifølge Danmarks Statistik 117.400 
underretninger i 2017 om børn og unge i udsatte 
situationer 
- 45 pct. af de børn, hvor kommunerne har modtaget 
mindst to underretninger, hvoraf den ene underretning 
var i kategorien grov, modtog ikke nogen form for 
social børneforanstaltning fra kommunen.  

 
Børnetelefonen hos Børns Vilkår fik i 2017 50.467 
opkald 
- Mere end 7000 samtaler handlede om alvorligt svigt. 
- 312 samtaler på Børnetelefonen i 2017 handlede om, 
at barnet var løbet hjemmefra eller smidt ud hjemmefra. 
  

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge i alderen 
7-18 år i DK (SFI 2016)  
- 37.097 børn og unge har været udsat for grov vold. 
- 7.419 børn og unge har været udsat for seksuelle 
overgreb. 
- Hvert 6. barn oplever vold i hjemmet (ca. 200.000 
børn) 
- Hvert 12. barn er udsat for psykisk vold fra forældre 
(ca. 100.000 børn) 

Målsætningen 
 

På kort sigt: At dække børn og unges basale behov, ro 
og tryghed i et krisecenter målrettet dem. 
 
På mellemlang sigt: At forebygge og bekæmpe vold og 
andre svigt mod børn og unge. At sikre børn og unge 
får viden om egne rettigheder, indsigt og indflydelse på 
egen situation. At støtte børn i brobygning til familie, 
myndigheder, andet netværk og nye fællesskaber.  
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På lang sigt: At flere børn og unge mestrer deres liv og 
derved oplever større trivsel og tryghed. At børn og 
unge får ret til at tage ophold på et krisecenter i lighed 
med voksne. 

Målgruppen 
Der er i grove træk fire grupper af børn og unge under 
18 år, der har akut brug for omsorg, rådgivning, støtte 
og husly: 
- Børn og unge, der lever med vold og andre overgreb 
og svigt i hjemmet, men som holder det hemmeligt af 
loyalitet over for forældre eller grundet en følelse af 
skam. 
- Børn og unge, der oplever at være i en dårligt 
fungerende anbringelse. 
- Børn og unge, der er udsatte i hjemmet, mens de 
venter på at kommunen træffer beslutning om hjælp. 
- ”De afkoblede børn og unge”, der ikke går i skole, 
sover på gaden, har mistillid til forældre, kommunen og 
andre voksne omkring dem, og som primært søger 
jævnaldrende udsatte børn og unge eksempelvis i 
gademiljøet. 

Kapacitet 
 

Der vil hele døgnet være voksne i huset, som er til 
rådighed for de børn og unge, som ønsker hjælp og 
støtte.  
Omsorg og rådgivning: Ved 10 børn om dagen vil vi 
kunne tilbyde omsorg og rådgivning til 3.650 børn 
årligt. 
Husly: Vi vil årligt have kapacitet til at tilbyde husly til 
ca. 300-400 børn og unge ved et gennemsnitlig ophold 
på 1 uge.  

Jette Wilhelmsen, 
Daglig leder af Joannahuset 

Efter at have arbejdet i over 20 år som socialrådgiver 
med børn og unge i både offentlig og privat regi, 
besluttede Jette Wilhelmsen at stifte foreningen 
Joannahuset. Igennem sit arbejde havde hun alt for 
mange gange oplevet desperationen og frustrationen 
over, at der ikke var et sted, hvor børn og unge i 
udsatte positioner kunne henvende sig personligt og få 
akut krisehjælp. De er afhængige af, at enten forældre 
eller de sociale myndigheder beslutter, at de skal have 
hjælp.  
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Der manglede et sted for børn og unge, som tilbyder et 
”fristed” i en kortere periode, således at børn og unges 
behov og interesser understøttes i de processer, hvor 
de fortæller om de overgreb og svigt, de er udsat for, 
mens deres forhold undersøges nærmere af de sociale 
myndigheder. Samtidig skal Joannahuset skabe en 
platform, hvor børn og unges deltagelse og 
medbestemmelse i egen sag bliver en reel mulighed 
gennem styrkelse af børnenes og de unges evne til at 
mestre livet og de udfordringer, de møder.  

Bestyrelsen 
 

I slutningen af 2017 var der stiftende generalforsamling 
i foreningen Joannahuset, og der blev sammensat en 
bestyrelse af 7 faglige kompetente medlemmer og 2 
medlemmer, der begge havde en fortid lig de 
potentielle brugere af Joannahuset.  
 
Jette Wilhelmsen var fra starten bestyrelsesformand, 
men da hun den 1. august 2020 bliver ansat som daglig 
leder af Joannahuset overtog Peter Albæk den 25. maj 
2020 formandsposten. Peter har en fortid som 
embedsmand og ministersekretær i 
Sundhedsministeriet – og er tidligere formand for 
Børns Vilkår. I dag er Peter partner i 
kommunikationsbureauet Lead Agency.  

Den øvrige bestyrelse: 

Næstformand: Dorthe Lysgaard, tidligere direktør i 
Børns Vilkår og tidligere projektchef i Trygfonden. 
 
Ann-Karina Eske Henriksen, Ph.d, lektor ved 
Københavns Professionshøjskole og postdoc ved 
Aalborg Universitet.  
 
Tescha Alexandrovitsch, antropolog og har erfaringer 
lig Joannahusets målgruppe. 
 
Marie Skovgård, uddannet socialrådgiver og jurist, 
ansat i Den Sociale Døgnvagt i København. 
 
Hanne Warming, professor i socialvidenskab, 
barndom/ungdom og socialt arbejde ved Roskilde 
Universitet. 
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Annette Kronborg, uddannet jurist og ansat som lektor i 
familieret ved Syddansk Universitet. 
 
Lisa Blond, Tv og medietilrettelægger, 
dokumentarfilmsinstruktør og indehaver af Havne Film 
og har erfaringer lig Joannahusets målgruppe. 
 
Helena Reumert Gjerding, Advokat. Arbejder til dagligt 
med juridisk rådgivning af bestyrelser for selvejende 
institutioner, fonde og foreninger.  

 

Samarbejdspartnere 
 

I starten af 2018 sendte vi en håndskreven ansøgning 
til Himmelblåfonden om at hjælpe Joannahus-projektet. 
 
I Kim Larsens ånd besluttede fonden som de første at 
støtte os med økonomiske midler. Siden da har mange 
fonde, virksomheder, kunstnere, skuespillere, musikere 
og frivillige valgt at støtte Joannahuset, og det er vi 
meget taknemmelige for. Uden deres hjælp havde det 
aldrig været muligt at åbne huset.  
 
Vi har også modtaget en bevilling fra Folketinget til at 
understøtte opstarten af huset i de kommende år.  
 
De støtter og samarbejder med os: 
 
- Any og Richard Sperlings fond 
- Frederiksberg Kommune  
- Himmelblå-Fonden  
- Honoréfonden 
- IKANO Bank og IKANO Bolig 
- IKEA 
- E & P Service  
- Implement Consulting Group  
- Københavns Kommune 
- Læs for livet  
- MTHP Fond 
- ØSTIFTERNE  
- Walk Agency 

Adresse 
Joannahuset 
Store Søndervoldstræde 2, 2. sal 
1419 København K  
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Kontakt 
Carsten Støttrup, Kommunikationsansvarlig 
Tlf.:   + 45 2840 9028 
Mail: carsten@joannahuset.dk 


