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Hvad er vigtigt at vide, hvis jeg ønsker at søge om at blive godkendt som
plejefamilie/aflastningsfamilie?
Hvis I ønsker at søge om at blive godkendt som plejefamilie/aflastningsfamilie, er der en række forhold I
skal være opmærksomme på. At løse opgaven med at varetage omsorgen for et plejebarn er en krævende
opgave, og derfor stilles der en række krav til jer som familie og kommende plejeforældre.
Godkendelsesprocessen indeholder flere skridt som f.eks. indsendelse af ansøgningsskema via
Tilbudsportalen med oplysninger om jer som familie, jeres økonomi, samt indhentelse af straffeattest og
børneattest. Processen indebærer også flere samtaler med tilsynskonsulenter, der skal vurdere jeres
egnethed, og endelig skal I deltage i et lovpligtig grundkursus, hvor I vil blive vurderet ud fra en række
læringsmål i forhold til det at være plejefamilie. I skal begge som evt. kommende plejeforældre deltage i
processen, det vil sige deltage i både samtaler og grundkursus.
At være plejefamilie er ikke blot varetagelsen af omsorg over for et barn, det er varetagelse af omsorg over
for et barn, der har særlige behov, som det skal have hjælp til. At være plejefamilie indebærer også
samarbejde med biologiske forældre, med kommunale sagsbehandlere, og det indebærer et tilsyn ved
Socialtilsyn Hovedstaden minimum én gang årligt.

Godkendelsesproces:
At blive generelt godkendt som plejefamilie indebærer min. 2 samtaler med konsulenter fra Socialtilsyn
Hovedstaden.
Sagsbehandlingsskridt hen imod afgørelsen om evt. godkendelse ser derfor sådan her ud:


Digital indsendelse
Tilbudsportalen



Kvitteringsbrev for modtaget ansøgning samt afgivelse af samtykke til indhentelse af straffeattest
sendes indenfor 14 dage



Dato for deltagelse i grundkursus fremsendes



Indkaldelse til 1. samtale

af

ansøgningsskema

samt

dokumentation

for

oplysningerne

på




Afholdelse af. 1 samtale, hvor vi gennemgår kvalitetsmodellen
Socialtilsyn Hovedstaden foretager første foreløbige vurdering af familiens egnethed som



plejefamilie
Deltagelse i grundkursus modul 1.



Afholdelse af 2. samtale. Her vil plejefamiliens egne børn blive interviewet, og der vil blive lavet



observation af jeres familiedynamik, samt et mentaliseringsinteview
Deltagelse i grundkursus modul 2




Endelig vurdering af familiens egnethed som plejefamilie, samt rammen for godkendelse
Samtale med henblik på en tilbagemelding på hvad tilsynet vurdere og har set i processen




Partshøring af påtænkt afgørelse
Skriftlig afgørelse sendes til familien



Hvis familien er blevet godkendt; offentliggørelse på Tilbudsportalen for kommunale
sagsbehandlere

På det lovpligtige grundkursus vil I blive vurderet i forhold til følgende mål:


Har udviklet indsigt i og kender egne ressourcer og begrænsninger i forhold til at drage omsorg
for et plejebarns trivsel.



Kan understøtte stabilitet og sammenhæng i barnets og den unges liv og drage omsorg for et barn
og ung i pleje, herunder tage hensyn til følgerne af anbringelsen og andre særlige behov



Kan fremme plejebarnets eller den unges selvstændighed, trivsel, sundhed og udvikling, gennem
inddragelse af plejebarnet i forhold til hjem, dagtilbud, skolegang og fritid



Kan støtte barnets samvær med forældre, pårørende og øvrige netværk med udgangspunkt i
barnets bedste og indgå i et trivselsfremmende, inddragende og respektfuldt samarbejde.



Kan indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde, med professionelle omkring barnet til barnets
bedste



Kender de lovgivningsmæssige rammer for plejefamiliefunktionen

Godkendelse kræver begge plejeforældres fulde deltagelse
Vurderingen af om I kan godkendes som plejefamilie foretager Socialtilsyn Hovedstaden ud fra Lov om
Socialtilsyn og kvalitetsmodellen. Kvalitetsmodellen indeholder syv temaer som I som familien vurderes
ud fra.
I kan læse mere om kvalitetsmodellen på Socialstyrelsens hjemmeside:
http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/socialtilsyn/
Efter I er blevet godkendt som plejefamilie, vil I blive omfattet løbende tilsyn ved Socialtilsyn Hovedstaden.
Tilsynsbesøg aflægges både som anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg. I forbindelse med det løbende
driftstilsyn vurderes jeres kvalitet som plejefamilie jævnligt.
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Ønsker I at gå videre med en ansøgning om at blive plejefamilie, skal I indsende et ansøgningsskema via
Tilbudsportalen.
Alle godkendte plejefamilier skal offentliggøres på Tilbudsportalen, der ejes af Social- og
Indenrigsministeriet. Kommuner må kun benytte plejefamilier der er offentliggjorte og godkendte på
Tilbudsportalen.
I kan læse mere om udfyldelse af ansøgningsskemaet på vores hjemmeside:
http://socialtilsyn.frederiksberg.dk/bliv-godkendt-som-ny-plejefamilie
BEMÆRK: Såfremt I er bosiddende i Frederiksberg Kommune, bliver jeres ansøgning sendt til
Socialtilsyn Syd. Det skyldes, at Frederiksberg Kommune, der drifter Socialtilsyn Hovedstaden, ikke må
føre tilsyn med sig selv.

Her kan du læse mere om, hvad det vil sige at være plejefamilie:
http://sl.dk/maalgruppe/familieplejer/
http://sl.dk/maalgruppe/familieplejer/familieplejernes-haandbog-vaerd-at-vide/
http://www.kl.dk/Born-og-unge/KL-s-Familieplejehandbog-id38348/
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