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PlanBørnefonden byder 
velkommen til Ny direktør 
Dorthe petersen 



COVID-19 

D. 11. marts lukkede PlanBørnefonden det fysiske kontor og sendte alle 
medarbejdere på hjemmearbejde. Samme aften meddelte regeringen at Danmark 
lukkede ned. PlanBørnefonden følger regeringens anbefalinger, og holder alle 
medarbejdere hjemme indtil andet bliver anbefalet.  

Samtidigt startede indsatsen i de 51 programlande – og status i programlandene 
følges meget tæt. PlanBørnefonden arbejder tæt sammen med Plan International og 
er nu i dialog med donorer om at omlægge indsatser til bekæmpelse af COVID-19.  

 

Ny adm. direktør 

Bestyrelsen har præsenteret den nye adm. direktør Dorthe Petersen. Dorthe 
kommer fra en stilling som direktør fra Meyers Madhus. Her har hun gennem de 
sidste seks år ledet virksomheden til massiv vækst.  ”Det er med stor glæde at jeg 
sammen med PlanBørnefondens dygtige medarbejdere skal tage organisationen et 
skridt videre. Det er en stærk organisation med et meget vigtigt formål og med et 
kæmpe potentiale til at gøre endnu mere for nogle af verdens mest udsatte børn og 
unge. Jeg glæder mig til at trække i arbejdstøjet og sammen med de gode kræfter i 
og uden for PlanBørnefonden, at være med til at udvikle nye løsninger og 
partnerskaber, der bygger ovenpå de eksisterende” siger Dorthe Petersen, der også 
har flere års erfaring som embedsmand i blandt andet Undervisningsministeriet og 
det tidligere ministerium for Videnskab, Teknologi og udvikling. Bestyrelsen ser frem 
til at byde Dorthe velkommen d. 18. maj 2020. Nuværende direktør Gwen Wisti 
fortsætter indtil 30. juni 2020, så der bliver en stabil overgang.  

  
 
Budgetopfølgning for 1. Halvår 

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet d. 28. januar 2020 fået fremlagt 
PlanBørnefondens realiserede budgettal, hvor der er en klar forventning om at nå 
årsresultatet. Set i lyset af COVID-19 har PlanBørnefonden foretaget en omfattende 
risikoanalyse, og justerer løbende på budgettet.  

 

Intern auditering  

PlanBørnefonden har d. 4. – 7. marts været igennem en intern auditering af tre Plan 
International politikker. Det drejer sig om ”Safeguarding Children and Young People”, 
”Anti-Fraud, Anti-Bribery and Anti-Corruption” samt “Safety and Security”. 
Overordnet set var det en positiv proces, og vi afventer den endelige rapport.  

 

 

 



Danmarks Indsamling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PlanBørnefonden var en af de 13 deltagende organisationer i Danmarks Indsamling 
2020. Showet blev en succes både seermæssigt og indtægtsmæssigt, der blev på 
aftenen registreret en samlet indtægt på i alt DKK 82.104.925 – 10 mio. mere end 
sidste år. PlanBørnefonden havde bl.a. programmedarbejder Iben Rasmine 
Østergaard Rasmussen til at fortælle om vores projekt med at sikre undervisning til 
de fordrevne børn i Burkina Faso i selve tv-showet og i radioen i flere af P4s regioner 
som optakt, vores ambassadør Sofie Gråbøl siddende ved telefonen og mangeårig 
sponsor Pieter Mouritsen overrakte sit firmas bidrag på 100.000 kr.  

 


