
Forældresamarbejde 
 

Et værdifuldt samarbejde mellem 
forældre og plejefamilie 

Forældreperspektivet 

 



Et værdifuldt samarbejde  

• Har stor betydning for børnenes trivsel og 
udvikling 

• Vigtigt for forældrene at blive set, hørt, 
forstået som forældre 

• Kommunikation og dialog er central for det 
gode samarbejde 

• Børnenes forældre, søskende og øvrige familie 
er vigtige og betydningsfulde gennem hele 
livet 

 

 

 

 

 



BRUDSTYKKER 
Digte/prosa/breve skrevet af 

forældrene 
Citat fra bogen: 

 



Forside socialpædagogen 01/2018 

 

• Fyret som forældre 

 

• Det værdifulde samarbejde med anbragte 
børns forældre er et fokusområde for 
Socialpædagogerne i 2018 

 



FBU ForældreLANDSforeningen 

• Foreningen er stiftet i 1969 – af forældre 

• FBU er en brugerorganisation 

• FBU tilbyder frivilligt socialt arbejde 

• FBU’s formål er at samle, støtte og rådgive 
forældre, hvis børn og unge i familien 
modtager eller har modtaget særlig støtte 
efter Serviceloven, herunder anbringelse uden 
for hjemmet  



FBU fortsat 

• Hvordan arbejder FBU: 

• Støtter og rådgiver forældrene gennem kurser, 
aktiviteter og samtalegrupper ex. Årligt 
forældrekursus 

• Støtter og rådgiver og tilbyder at være 
bisidder for den enkelte forælder 

• Arbejder for at støtten ydes til gavn for hele 
familien 

 

 



5 tips fra fagfolk 

• Vis respekt 

• Se forældre som ressource 

• Lav faste aftaler 

• Tag den besværlige vej 

• Del din faglighed 



Forældrenes ”hitliste” til plejefamilier 

• Vær ærlig og ha’ respekt for forældrene 

• Vis at man er velkommen 

• Vær tydelig i forhold til de aftaler man har 

• Ha’ kærlighedsoverskud og vis omsorg 

• Ha’ tid til at lytte 

• Vær åbne omkring børnene 

• Kontakt forældrene 

 

 



Plejefamilie og forældre 

• Forældre ønsker at plejefamilier anerkender 
og respekterer barnets forældre, og 
accepterer, at det er forældrene som er 
barnets mor og far 

• Forældre og plejeforældre skal dele 
forældreskabet med hinanden 

• Dele glæder og sorger, hvordan? 

• Hvem gør hvad og hvornår og sammen  



Eksempler 

• Hvem skal købe tøj 

• Hvem skal med til frisør 

• Hvem deltager på 1. skoledag 

• Hvem deltager i arrangementer i børnehave, 
skole etc. 

• Hvem skal med til konfirmationsfesten 

 

 

 

 

 

 

 



Plejefamilier 

• Plejefamilier skal være klar over deres rolle og 
opgave i forhold til barnet, de er vigtige 
ressourcepersoner i barnets liv 

• De skal være bevidste om det konfliktfyldte felt, 
som de som plejefamilie er kommet ind i og er 
blevet en del af. Vær opmærksom på at forebygge 
konflikter og evt. få hjælp til at løse konflikter 

• Passe godt på barnet, selvom om forældre bliver 
jaloux, vrede og kede af at barnet ikke er hos dem   



Dilemmaer 
 

• Barnet er tvangsanbragt. Forældrene er vrede 
på alt og alle. Hvordan skabe samarbejde? 

• Forældrene ønsker samvær planlagt til 
weekend, for plejefamilie er det ikke ønskeligt, 
da det ”blokerer” for mange andre aftaler. 

• Forældrene ikke enig i valget af plejefamilie. 
Matching – anvendes det? 

 

 

 



Forældre 

• Forældre ønsker det bedste for deres barn og 
ønsker at deres barn har det godt hos 
plejefamilien. Forældre ved godt at barnet har 
brug for at blive taget vare på og holdt af i den 
familie det bor. 

• Forældre ved godt, at dette er vigtigt for deres 
barns udvikling og liv. 

• Plejefamilien skal arbejde på at sikre at barnets 
forældre får så god en plads i barnets liv, som 
forældrenes egen situation giver mulighed for.    



Pejlemærker for værdifuldt 
samarbejde 

• At forældrene får mulighed for at fortælle om 
deres børn, beskrive deres vaner, særlige 
sårbarheder, måder at reagere på. 

• Forældrene orienteres om hvordan den første 
nat er gået (har mit barn sovet, været ked af 
det) 

• Plejeforældre opmærksomme på mærkedage 
(fars og mors fødselsdag, morsfag, farsdag) 

 

 

 



Plejeforældre og forældre 

• Lukke barnets familie ind i plejefamiliens liv 

• Barnet har ret til at kende sin familie, sine 
rødder, det gælder også søskende og 
bedsteforældre og andre vigtige personer 

• Plejefamilie evt. hjælpe med at sende hilsener 
til søskende og bedsteforældre 

• Plejefamilie være meget klar over deres rolle 
og opgave i forhold til barnet 

 



Barnet og reaktioner 

• Hvordan tolke barnets reaktioner før og efter 
samvær 

• Plejefamilier og kommune skal være ydmyge 
overfor tolkning af reaktioner 

• Der kan være mange grunde til reaktioner – 
også grunde som hører til i plejefamilien 

• Selvfølgelig skal man have øjnene åbne for der 
er krænkelser eller overgreb og utryghed  



Arbejdet som plejefamilie 

• At tage vare på en anden families barn og det at 
være i samspil og samarbejde med barnets egen 
familie er ikke noget man bare kan som en 
naturlig ting i verden. 

• En plejefamilie har brug for at kommunen som 
ansvarlig leder og koordinerer den samlede 
indsats efter behov ud fra det enkelte barns 
situation. Kommunen skal tage stilling til rollen 
hos plejefamilien og rollen hos forældrene 



Norsk undersøgelse fra 2013 

 
• Forældresamarbejde ved familiepleje og forældre til børn under ti år 

 
• Forældre ønsker mere kontinuitet i sagsbehandlingen og ønsker sagsbehandlere 

med mere livserfaring 
 

• Forslag er at kommunen skal hjælpe med at afklare, hvordan rollefordelingen 
mellem forældre, kommune og plejeforældre kan praktiseres til barnets bedste. 
 

• Forskerne anbefaler mere aktiv brug af eksterne fagpersoner samt etablering af 
selvhjælpsgrupper 
 

• ”Når barn bor i fosterhjem. Utfordringer i samarbejdet mellem forældre og 
barnverntjenesten.” Norges Barnevern nr. 1, vol. 87. 

•   



FBU linien 

• Landsforeningen driver FBU linien, som er en 
åben anonym telefonrådgivning 

• Der er også en brevkasse, hvor man kan sende 
spørgsmål 

• FBU Linien benyttes foruden forældre også af 
pårørende, støttepersoner (§54) og andre 
fagpersoner, herunder også plejeforældre 

• FBU Linien passes af socialrådgivere med mange 
års erfaring inden for anbringelsesområdet 

 



Formål med FBU Linien og det frivillige 
arbejde  

• At yde hjælp til selvhjælp 

• Gennem omsorg, støtte og rådgivning til 
forældrene 

• At yde støtte i de ”følelsesmæssige processer” 
krise, sorg, vrede, afmagt 

• At støtte forældrene i at blive hørt og blive 
inddraget i sagens forløb 

• At være bisidder i samspilltet med 
forvaltning/anbringelsessted 

 


