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Dagsorden:



2015 2016 2017 2018 2019
(juli)

Antal
Plejefamilier

956 932 910 875 883

Antallet af plejefamilier



Lovændringer pr.1.7.2019

• Indførelse af nye plejefamilietyper – Almene, 

forstærkede og specialiserede

• Afskaffelse af konkret godkendte plejefamilier

(udfasning)

• Mere ensartet godkendelse og nyt vidensbaseret

grundkursus

• Intensiv støtte i starten af en anbringelse (tæt støttede

opstartsforløb)

• Adskillelse af støtte, løn og vilkår: 

Familieplejekonsulenter, vederlag og ansættelsesforhold



Nye godkendelsesrammer

• Alle plejefamilier skal inden den 1. juli 
2020 have ny godkendelsesramme med 
nye plejefamilietyper:

 Almen plejefamilie

 Forstærket plejefamilie

 Specialiseret plejefamilie

• Aldersrammen vil ligeledes i mange 
tilfælde blive ændret. Den vil blive 0-17 år 
med mindre særlige forhold taler imod

• Mulighed for forlængelse til efterværn for 
døgnplejebørn til det fyldte 23 år



Formål med de nye rammer

• Gøre det tydeligt for kommunerne, at der er stor 

forskel på de børn der i dag anbringes i plejefamilier, 

og at det stiller forskellige krav til plejefamiliernes  

kompetencer og karakteren og omfanget af den 

støtte, de har brug for i  løbet af anbringelsen

• Understøtte kommunernes arbejde med at matche 

barn og plejefamilie ved at gøre det klart, hvad der 

kendetegner de forskellige plejefamilietyper og de  

opgaver, de godkendes til at kunne varetage

• Dette skal medvirke til at sikre en sikre en mere 

differentieret brug af forskellige plejefamilietyper hos 

de anbringende kommuner



Nye plejefamilietyper – kendetegn

Almen plejefamilie

Plejebarn: 

Lette/moderate  

støttebehov

Forstærket plejefamilie

Plejebarn: Moderate/svære

støttebehov

Specialiseret plejefamilie

Plejebarn: Svære støttebehov

Almene kompetencer til at

yde omsorg og støtte
Særlige kompetencer og kvalifikationer Særlige kompetencer og kvalifikationer

Kan levere grundlæggende indsats i  

form af omsorgsfuld familiedynamik,  

forudsigelig hverdagsstruktur og 

stort engagement

Viden om børn med særlige behov

Særlig viden om børn med  

særlige/specialiserede behov, særlige  

uddannelsesmæssige kvalifikationer,  

solid erfaring med arbejdet med  

udsatte børn og unge

Kan håndtere et uproblematisk eller  

lettere problematisk  

forældresamarbejde

Kan håndtere et mere kompliceret  

forældresamarbejde

Kan håndtere kompliceret  

forældresamarbejde

Aftale om erhvervsbegrænsning,  

undtagelsesvist og i korte perioder

Aftale om hel eller delvis  

erhvervsbegrænsning kan være

nødvendigt

Aftale om hel eller delvis  

erhvervsbegrænsning kan være

nødvendigt



Lovpligtigt opstartsforløb

• Anbringende kommune skal sikre, at 
plejefamilier modtager intensiv støtte i det første 
år af en anbringelse

• Som udgangspunkt skal den være iværksat 
inden for det første halve år af anbringelsen

• Støtten skal være målrettet den konkrete 
opgave

• Skal svare til mindst 3 kursusdage første år

• Plejefamilien skal ligeledes tilbydes og er 
forpligtet til at modtage supervision, rådgivning 
og vejledning i overensstemmelse med 
plejeopgavens omfang



Plejefamilier får adgang til Tilbudsportalen

• Adgangen er ved brug af NEM-ID

• Der er adgang, når I er 
omkategoriseret med den nye 
plejefamilietype

• Kontakt tilsynskonsulenten, hvis 
der er oplysninger I ønsker 
opdateret



Spørgsmål til den nye lovgivning?



Pause 15 minutter



Inddragelse af plejebørn i tilsynsbesøg

• Socialtilsynet er ifølge loven 
forpligtede til at indhente 
oplysninger fra børnene i 
plejefamilierne

• Børnenes perspektiver skal 
beskrives i tilsynsrapporten

• Der er en forventning om, at 
plejefamilierne støtter op om og 
forbereder sig til samtalerne med 
børnene



Der er udarbejdet materiale til 

forberedelse af børn og unge

• https://youtu.be/VeZpSJ9oFT0

• Pjecer. Eksempler er på bordene

https://youtu.be/VeZpSJ9oFT0


Uanmeldte tilsyn

• Socialtilsynet er forpligtiget til at 
aflægge uanmeldte tilsyn

• I 2019 var 27 % af de afholdte 
tilsyn uanmeldte

• Tilsynet tilrettelægges fra start og 
kan bare være observation eller 
aktivitet 

• Giver et mere nuanceret billede af 
plejefamiliernes kvalitet



Pligt til at egen drift at oplyse om væsentlige 

ændringer:

• Ind- og udskrivning af børn

• Flytning

• Samlivsophør

• Helbredsoplysninger

• Andet



Nødvendige oplysninger ved det årlige tilsyn

• Driftsskema underskrevet af begge

• Seneste årsopgørelser fra SKAT



Væsentlige ændring af 

godkendelsesrammen

• Ansøgningsskema findes på Socialtilsyn 
Hovedstadens hjemmeside

• Vigtigt at motivere ansøgningen

• Godkendelse skal være gået igennem før 
barnet præsenteres for plejefamilien

• I er som plejefamilie forpligtiget til at 
holde jer inden for godkendelsesrammen

• I tvivltilfælde kontakt jeres 
tilsynskonsulen



Mulighed for dispensation fra 

godkendelsesrammen

• Generelt forpligtet til at overholde 
godkendelsesrammen

• Det er plejefamilien, der skal søge om 
ændring

• Vurderes om den generelle 
godkendelsesramme kan udvides

• Eventuelle dispensationer skal være 
givet inden barnet præsenteres i 
familien



Sum i grupper af 4-6 ved bordene om:

• Hvad virker godt på 
tilsynsbesøgene?

• Hvordan er erfaringerne med 
uanmeldt tilsyn?

• Hvad kan tilsynet forbedre?

Skriv jeres tilbagemeldinger på 
posters, som sættes op på de 3 
flipover langs væggen



Tak for i dag


