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18. september 2018 kl. 11.52

Kære Anne.

Noget helt andet er, Anne, at vi på Børns Vilkårs hovedtelefonnummer har fået et anonymt opkald fra en person, som
udtrykte alvorlig bekymring for dig som rådgiver for børn og forældre. Vedkommende fortalte, at du selv er alvorlig syg
med bl.a. angstanfald og paranoia, og at du jævnligt er indlagt på psykiatrisk hospital. Vedkommende opgav også din

hjemmeside :  https://targetedindividualdenmark.com/about/

Det gør mig selvfølgelig bekymret, og jeg har derfor vendt det med min chef , – og vi er enige
om, at jeg må have en snak med dig om dette, inden du kommer på din næste vagt. Det håber jeg, du har forståelse
for.

Jeg kan se, at du har booket flere vagter den næste uges tid; - de ligger alle i tidsrummet 19.00 – 23.00. men har du
mon ikke mulighed for at komme ind til Børns Vilkår på dagtid – enten i morgen onsdag formiddag, eller evt. torsdag
efter kl. 13 og inden kl. 16......?

Det er vigtigt for mig, at vi får snakket sammen, inden du møder ind til din næste vagt.
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Jeg håber at høre fra dig.

Med venlig hilsen / Best Regards

Børns Vilkår er optaget af beskyttelsen af det enkelte individs rettigheder – herunder retten til privatliv.

Børns Vilkår har derfor lavet en privatlivspolitik, der beskriver vores indsamling og brug af personoplysninger.

Når du henvender dig til Børns Vilkår, behandler vi dine personoplysninger for at kunne hjælpe dig bedst muligt.

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i vores privatlivspolitik

[Citeret tekst er skjult]

18. september 2018 kl. 22.33

Kære
Det gør mig frygteligt ondt, at nogen har følt behov for at skrive til Jer og lyve om min mentale sundhed. Jeg kan i den
sammenhæng fortælle, at bortset fra en meget god veninde af mig, som er psykolog og kender til min historie, så er
der ikke andre af mine venner og familie, der vidste at jeg var startet på Børnetelefonen, så det er jo lidt påfaldende,
hvorfor jeg vil give denne mailkorrespondance til politiet.
Jeg kan også fortælle, at det er rigtigt, at jeg igennem mange år er blevet stalket og at dette førte til, at jeg i Februar
2017 henvendte mig på psykiatrisk skadestue og var indlagt på en åben afdeling i 14 dage. Derudover har jeg aldrig
været indlagt og jeg har heller ikke kontakt til psykiatrien, psykiater eller psykologer.
Jeg har været rigtig glad for at begynde på  igen, da jeg føler, at det er det jeg vil - samtale med børn
og voksne/familier.
Jeg har også fuld forståelse for, at I gerne vil drøfte dette anonyme opkald med mig. Skulle jeg på nogen måde kunne
aflevere nogle papirer/udtalelser, fx i forbindelse med min indlæggelse i 2017, som gør jer mere trygge, gør jeg også
gerne det.
Jeg vedhæfter også eksamensbevis og anbefaling fra mit sidste job.
Mvh
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19. september 2018 kl. 08.19

Hej 
Jeg har nu tænkt over situationen og min konklusion er, at det er ret grænseoverskridende det "man" har gjort, ved at
tage kontakt til Jer og ydermere henvise til min blog, som faktisk er ganske personlig. Det er kun meget, meget få af
mine venner og familie, der overhovedet kender til bloggen - for nogle dage siden, valgte jeg så at bryde min
anonymitet, hvilket ikke burde have betydet det store, da jeg kun har få læsere i Danmark, og man ikke burde kunne
finde min blog via mit navn, men der er så nogen, der har skyndt sig at udnytte, at jeg brød min anonymitet.
Jeg skal derfor meddele, at jeg ikke længere ønsker at fortsætte på , da jeg ikke ønsker at blande mit
arbejdsliv med mit privatliv. Så den "velmenende" person, der ringede for at advare jer, har I den grad opnået, hvad
personen ville.
Jeg vil dog også gøre brug af denne uheldige erfaring - og gå til politiet med din mail.
I den forbindelse vil jeg høre, om der er mulighed for at få lidt flere oplysninger om den anonyme person: Var det fx en
kvinde eller en mand? Hvornår modtog I opkaldet o.lign.
Jeg håber du har mulighed for at give mig lidt flere informationer om denne person, der fandt det strengt nødvendigt at
advare jer om mig.
Hvad angår nøglebrikken, må du fortælle mig, hvordan jeg få den returneret.
Mvh

19. september 2018 kl. 08.43
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Hej igen Anne.

Jeg forstår godt, at du er rystet over, at en person anonymt henvender sig til Børns Vilkår og udrykker bekymring for
dig som rådgiver og i øvrigt henviser til din blog. Det var ikke mig, der modtog opkaldet, men en af administrations
medarbejderne i Børns Vilkår, som informerede mig om det torsdag eller fredag i sidste uge. Jeg ved kun, at det var
en mandsperson, og at han præsenterede sig som en god ven af dig.

Jeg går ind for at ”spille med åbne kort” både når det gælder medarbejdere og frivillige, og derfor vendte jeg den kun
lige med min chef, inden jeg skrev mailen til dig i går. Dvs. ingen andre i Børns Vilkår kender til den anonyme
henvendelse.

Jeg har ikke på noget tidspunkt været i tvivl om dine kvalifikationer i forhold til det frivillige rådgivningsarbejde, men
syntes at det var nødvendigt at få en snak om denne henvendelse, inden du igen ville komme på vagt.

Nu ved jeg jo ikke, om du er fast besluttet på at stoppe som frivillig rådgiver eller om du vil gen-overveje det….? Hvis
du fastholder det, ja så kan du sende nøglebrikken til Børns Vilkår.

Men jeg håb er lige du vil give mig en endelig tilbagemelding.

Med venlig hilsen / Best Regards

Børns Vilkår er optaget af beskyttelsen af det enkelte individs rettigheder – herunder retten til privatliv.

Børns Vilkår har derfor lavet en privatlivspolitik, der beskriver vores indsamling og brug af personoplysninger.

Når du henvender dig til Børns Vilkår, behandler vi dine personoplysninger for at kunne hjælpe dig bedst muligt.

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i vores privatlivspolitik
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Børns Vilkår er optaget af beskyttelsen af det enkelte individs rettigheder – herunder retten til privatliv.

Børns Vilkår har derfor lavet en privatlivspolitik, der beskriver vores indsamling og brug af personoplysninger.

Når du henvender dig til Børns Vilkår, behandler vi dine personoplysninger for at kunne hjælpe dig bedst muligt.

Læs mere om hvordan vi behandler dine personoplysninger i vores privatlivspolitik

[Citeret tekst er skjult]

19. september 2018 kl. 10.27

Hej 
Jeg kan forsikre dig om, at denne mandsperson ikke er en god ven af mig - jeg kender ham slet ikke, og som sagt, så
var der kun en af mine venner, der vidste, at jeg var begyndt på Børnetelefonen, udover min , og som også kender
til mig blog - og det er en god veninde, så det er også udelukket.
Ja, jeg har været rigtig glad for at starte på  igen 

Alligevel, mener jeg, at det vil være bedst at stoppe, da jeg ikke ønsker at min arbejdsplads skal blandes ind i mit
privatliv/sfære - desværre.
Jeg skal nok returnere nøglebrikken hurtigst muligt.
Mvh
Anne 

2 vedhæftede filer

19. september 2018 kl. 10.31

Gmail - Mangler at få ajourført kurser

5 af 8 15-11-2019 14:41

Anne
Typewritten text
X



Hej igen Anne.

Jeg har stor respekt for din beslutning og sætter dig på stop i Børns Vilkår.

Og så vil jeg ønske dig alt det bedste i livet fremover – Gid solen må skinne på din vej!

Med venlig hilsen / Best Regards
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