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Kære Dorte Nikolajsen 
 
Tak for din henvendelse, som jeg modtog den 27. oktober 2013, hvor du fortæller om Marte Meo-
metoden og dens relevans for børne- og ungeområdet.  
 
Alle børn og unge fortjener en opvækst i trygge rammer. Derfor er forebyggelse og tidlig indsats netop 
et af de områder, som jeg, som social-, børne- og integrationsminister er meget optaget af. Jeg tror 
på, at vi kan blive bedre til at opspore børn i en udsat position tidligt, arbejde målrettet med at inddra-
ge forældrene og derigennem foregribe begyndende problemer, inden de vokser sig store. 
 
Jeg har i samarbejde med regeringen ønsket at sætte fokus på det forbyggende arbejde på det socia-
le område. Det har blandt andet resulteret i de sociale 2020-mål, hvor der opstilles en række socialpo-
litiske målsætninger. De sociale 2020-mål skal gennem en forebyggende indsats sikre, at den støtte, 
der gives, reelt gør en forskel for de mest udsatte og sårbare i vores samfund. 
 
Der er ikke nogen tvivl om, at der findes en række interessante og veldokumenterede metoder, som 
kan have relevans for det sociale område. Jeg vil i den forbindelse gerne anerkende det store arbejde, 
som du og de øvrige medlemmer i Marte Meo Foreningen i Danmark, yder på det sociale område.  
 
Som det sidste vil jeg gerne sige en stor tak for tilbuddet om et møde, hvor I tilbyder at illustrere Marte 
Meo-metoden for mig. Desværre tillader min kalender ikke, at jeg deltager i et møde. Jeg vil dog bede 
mine embedsmænd om at kontakte jer med henblik op, at de kan holde et møde med jer og høre me-
re om jeres arbejde. 
 
Tak fordi du tog dig tid til at skrive til mig. 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Annette Vilhelmsen 


