COVID-19

D. 11. marts 2020 blev PlanBørnefondens kontor lukket pga. COVID-19 og alle medarbejdere skulle
herefter arbejde hjemmefra. PlanBørnefondens bestyrelsesformand deltog under hele
nedlukningsperioden i de ugentlige ledelsesmøder for at sikre, at ledelsen havde den nødvendige
støtte til at komme godt igennem perioden. På trods af udfordringerne med at jonglere
hjemmeskoling og Teams-møder klarede organisationen sig flot gennem perioden og viste stor
agilitet. Alligevel var det en glædelig begivenhed, da kontoret d. 25. maj 2020 åbnede op på
halvkapacitet og d. 15. juni 2020 på fuldkapacitet. PlanBørnefonden er dermed tilbage på
Mimersgade dog med en række restriktioner, som skal sikre at smitterisikoen holdes nede. Af størst
betydning for PlanBørnefondens arbejde er, at sponsorbesøg og levering af sponsorbreve pt. er sat i
bero samt at alle rejser, til programlandene frem til udgangen af 2020, er aflyst.

COVID-19 respons

PlanBørnefonden har gennem hele krisen arbejdet tæt sammen med Plan International og fulgt
udviklingen i programlandene meget nøje. PlanBørnefonden har omprogrammeret midler til COVID19 respons og har i den forbindelse sikret, at indsatsen rettes mod de samme modtagere i de samme
geografiske områder, som midlerne oprindeligt var tiltænkt. Samtidig har PlanBørnefonden også haft
fokus på, at omfordelingen af midlerne hænger sammen med de respektive landes responsplaner.
PlanBørnefondens overordnede COVID-19 prioriteter har været:
-

Oplysning og informationskampagner
Styrke kapacitet og koordinering mellem sundhedsmyndigheder og lokalsamfund
Sikre adgang til rent vand og badefaciliteter
Styrke beskyttelsen af sårbare grupper

PlanBørnefonden har i perioden indsamlet 11 mio. kr. i ekstra midler til COVID-19 respons fra
institutionelle donorer og private fonde, herunder LEGO Fonden, Poul Due Jensens Fond, Augustinus
Fonden og DERF (Danish Emergency Relief Fund under CISU).

Godkendelse af revideret budget og risikovurdering

For at udvise rettidig omhu udarbejdede PlanBørnefondens ledelse i tæt samarbejde med
formandskabet et revideret budget for FY21 som følge af COVID-19 krisen. Bestyrelsen godkendte
budgettet på bestyrelsesmødet i juni måned, hvor PlanBørnefondens risikovurdering ligeledes blev
godkendt.

Sponsorerne bakker op

På trods af de mange udfordringer og usikkerheder COVID-19 bragte, har danskerne og
PlanBørnefondens sponsorer udvist et stort engagement gennem krisen. PlanBørnefonden oplevede
i foråret en pæn tilgang af nye sponsorer, god opbakning til kampagner og et flot antal trofaste
sponsorer valgte at øge deres støtte til PlanBørnefonden – alt sammen noget som er med til at sikre,
at børn og unge kommer sikkert gennem krisen.

Direktørskifte

D. 18. maj bød PlanBørnefonden velkommen til den nye direktør Dorthe Petersen. Dorthe har i de
seneste seks år stået i spidsen for Claus Meyers kursus- og rådgivningsvirksomhed Meyers Madhus i
en periode med massiv vækst. Dorthe har en tværfaglig baggrund og bred ledelseserfaring fra bl.a.

PR- og kommunikationsbureauet LEAD Agency og Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Bestyrelsen bød Dorthe Petersen velkommen til PlanBørnefonden på bestyrelsesmødet i juni måned
og bestyrelsens formand Stine Bosse udtalte i forbindelse med Dorthes ansættelse:
”Jeg er rigtig glad for, det er lykkedes at ansætte Dorthe Petersen som ny direktør i PlanBørnefonden.
Hun kommer med solid erfaringsballast på både det strategiske og ledelsesmæssige niveau. Dorthe
er en leder der kommunikerer meget tydeligt og er meget direkte i sin form, og så har hun et stort
ledelsesmæssigt vingefang. Det er på baggrund af alle disse kvalifikationer, at hun er valgt til at
overtage ledelsen i PlanBørnefonden. Dorthes opgave bliver at lede en robust organisation videre og
tage det næste skridt”.
Bestyrelsen vedtog tidligere i FY20 en 3-årig strategi for PlanBørnefonden og det er denne Dorthe
Petersen skal tage afsæt i, når hun skal løfte PlanBørnefonden til ’the next level’.
På samme møde, hvor bestyrelsen bød Dorthe Petersen velkommen, takkede bestyrelsen også tidl.
administrerende direktør Gwen Wisti for hendes indsats og roste hende for de flotte resultater, hun
havde opnået gennem de seneste 15 år – herunder ikke mindst en vellykket fusion mellem Plan
Danmark og Børnefonden i 2018.

Godkendelse af advocacy strategi 2020-2022

På bestyrelsesmødet i april måned blev PlanBørnefondens nye advocacy strategi godkendt af
bestyrelsen. Det overordnede mål med strategien er at positionere PlanBørnefonden som en legitim,
dagsordenssættende og rettighedsbaseret udviklings- og humanitær organisation, der skaber
positive forandringer for børn og unge – med særligt fokus på pigerne.

