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Læringsmål  4 

• De kommende plejeforældre kan støtte 

barnets samvær med forældre, pårørende 

og øvrige netværk med udgangspunkt i 

barnets bedste og indgå i 

trivselsfremmende, inddragende og 

respektfuldt samarbejde. 
• (KRITH-materialet, grundkursus for plejefamilier) 

 

 



Hvad kræver det? 
• At kunne opdrage og give et barn omsorg og 

tryghed. 

• At kunne etablere tilknytning til et barn, baseret 
på nærvær, kærlige følelser, kontinuitet og 
respekt for barnets ret til medbestemmelse. 

• At kunne respektere og støtte relationer imellem 
barnet og dets familie. 

• At kunne forpligte sig i et livslangt engagement. 

• At kunne være en aktiv deltager i et professionelt 
team. 

• (KRITH materialet, grundkursus for plejefamilier) 

 



Tilknytning 
• Tilknytning og relationsdannelse 

 Dobbelt tilknytning: 

 barnet tilknytter sig både egen familie og 
plejefamilien. Det er en forudsætning af de 
nye omsorgsgivere og barnets familie kan 
samarbejde. 

• Selektiv tilknytning: barnet kan på trods af 
tidligere tilknytning skabe en selektiv ny 
tilknytning for en given periode. 

• (fra KRITH materialet, grundkursus for plejefamilier) 

 



Kvalitetsmodellen 
• Tema: Det er ligeledes centralt for 

barnets eller den unges selvstændighed 
og relationer, at plejefamilien 
understøtter barnets relationer til 
forældre, søskende, øvrig familie og 
netværk, herunder til venner. Det er i den 
sammenhæng væsentligt, at barnet har 
en fortrolig relation til en eller flere voksne, 
der har en positiv betydning for barnets 
liv. 



Kvalitetsmodellen 
• Kriterie: Plejefamilien støtter barnet i at skabe og 

opretholde stabile og konstruktive relationer til familie og 
netværk . 

 

• Indikator 3.a: Barnet har kontakt og samvær med sin 
familie, herunder søskende, og med netværk i 
overensstemmelse med det, som er aftalt og planlagt 
med anbringende kommune.  

• Indikator 3.b: Plejefamilien samarbejder med og 
inddrager barnets forældre i overensstemmelse med det 
som er aftalt og planlagt med anbringende kommune.  

 



Lovgivningens rammer for 

forældresamarbejdet 
• Lov om Social Service § 71. Barnet/den 

unge har ret til samvær og kontakt. 

• Samvær og kontakt reguleres af 
sagsbehandleren. 

• Samværsaftaler efter 
forældreansvarsloven opretholdes 
under anbringelsen medmindre andet 
besluttes af sagsbehandleren. 

 



Lov om social service § 71 
• Barnet eller den unge har ret til samvær og kontakt med forældre og 

netværk, herunder søskende, bedsteforældre, øvrige 
familiemedlemmer, venner m.v. under anbringelsen uden for 
hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til barnets 
eller den unges bedste og under hensyntagen til beskyttelsen af 
barnets eller den unges sundhed og udvikling og beskyttelsen af 
barnet eller den unge mod overgreb sørge for, at forbindelsen 
mellem barnet eller den unge og forældrene og netværket holdes 
ved lige. Ved tilrettelæggelse af samværet, skal der lægges vægt 
på, at barnet eller den unge også på længere sigt har mulighed for 
at skabe og bevare nære relationer til forældre og netværket. 
Kommunalbestyrelsen har i den forbindelse pligt til at sikre, at 
forældrene får information om barnets hverdag, og til at bidrage til 
et godt samarbejde mellem forældrene og anbringelsesstedet. 



Høring af anbringelsesstedet 

• Den anbringende kommune skal, 
inden der træffes afgørelse om 
ændret samvær, afgørelse om 
hjemgivelse eller afgørelse om ændret 
anbringelsessted, indhente udtalelse 
fra plejefamilien til belysning af sagen, 
jf. § 69, stk. 5 ( intet formkrav for 
høringen). 



Forældre gør det så godt de 

kan 
• ”Sådan som vi beskriver et menneske, 

behandler vi det”  (Peter Kemp) 

 

• Narrativ betyder fortælling og er ifølge 
Jerome Bruner den måde vi former vores 
erfaringer og vores viden på. Mennesker 
skaber deres identitet og liv gennem, hvordan 
de taler om deres liv. Og hvordan vi andre i 
samspillet er med til at til tale om deres liv og 
forhistorier. 

• (fra KRITH-materialet, grundkursus for plejefamilier) 

 
 

 



Hvad virker 

• Præcise samværsplaner (tydelighed 

omkring formål). 

• § 54 støtteperson. 

• Flexibilitet, kreativitet ift. indholdet i 

samværet. 

• Dialog om og forståelse for, hvad der 
vigtigt for den enkelte – afklaring. 



Dilemmaer for plejefamilien 

• Barnet/den unge reagerer voldsomt i 

forbindelse med samværet. 

• Uenighed om hvor meget og hvordan 

samværet skal tilrettelægges. 

• At skulle aflevere et barn til samvær, 

hvis der er modstand – egen, hos 
barnet eller de biologiske forældre. 

 

 



Hjemmeopgave 
  

• I skal derhjemme forestille jer, at jeres egne børn skal anbringes 

i en plejefamilie. 

• I skal tænke over følgende og skrive: 
 

• 3 ting som I tænker vil være vigtige for jeres børn, i forhold til 

en kommende plejefamilie. 

• 3 ting som I tænker vil være vigtige for jer som forældre ift. en 

kommende plejefamilie. 

• Evt. andre tanker/ refleksioner. 

•   

 

 

•   



Hjemmeopgave 

 

• De skal være søde, imødekommende og  

lyttende til mine og mine børns behov. 

• Bevare skole og fritidsinteresser. 

• Vi skal have mulighed for at se hinanden. 

• Børnene skal bo sammen. 


