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Formål 
Nærværende vejledning indeholder en række standarder for Center for Familieplejes 

tilgang og behandling af vurderinger og godkendelser af pleje- og aflastningsforhold. 

Siden 1.1.2014 har Socialtilsynet haft ansvaret for godkendelse af generelle pleje- og 

aflastningsfamilier. Kommunerne har fortsat ansvaret for godkendelse af konkrete og 

netværkspleje- og aflastningsfamilier. Nærværende vejledning omfatter Københavns 

kommunes praksis i forhold til generelle plejefamilier, netværksplejefamilier, de 

konkret godkendte plejefamilier, forstærkede plejefamilier (kommunale plejefamili-

er) samt aflastningsplejefamilier. De fælles standarder har til formål at sikre en ensar-

tet tilgang på et højt fagligt niveau, og således styrke kvaliteten i match- og godken-

delsesprocessen. I Center for Familiepleje har vurderingen af plejefamiliers relatio-

nelle kompetencer de seneste år været et særligt indsatsområde. Begrundelsen for 

indsatsen er et ønske om at arbejde ud fra en begrundet praksis med afsæt i den nye-

ste forskning og viden på området, for i sidste ende at opnå bedre anbringelser og 

mindske sammenbrud. 

 

Vejledningen er baseret på intern vidensindsamling, relevant litteratur, viden og erfa-

ringer fra diverse kommuner og organisationer samt et særligt tilrettelagt efteruddan-

nelsesforløb for familieplejekonsulenterne i Center for Familiepleje i ”Tilknytnings- 

og mentaliseringsevne hos plejeforældre” i 2014-2015, faciliteret af psykolog Anne 

Blom Corlin. Anne Blom Corlin har endvidere bidraget til udarbejdelse af interview-

guides samt standard for matchnotat og godkendelsesrapport.   

 

Vejledningen er udarbejdet af projektleder i Videnscenter for anbragte Børn og Unge 

(VABU) Signe Bressendorff april 2008, revideret december 2010 samt marts 2016. 
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Typer af plejefamilier 
Med Barnets Reform og den efterfølgende lovændring blev der den 1.1.2011 indført 

nye typer af plejefamilier. Nærværende vejledning beskriver procedurerne for gene-

relt godkendte plejefamilier, konkret godkendte plejefamilier og netværksplejefami-

lien, og den tilhørende relevante lovgivning. De øvrige typer af plejefamilier; som 

omfatter aflastningsplejefamilien, den forstærkede plejefamilie (den kommunale ple-

jefamilie), TFCO træningsfamilien samt procedurerne for godkendelse til privat ple-

jeforhold er beskrevet i bilag 1.  

 

Godkendelse versus match  
Center for Familiepleje godkender familier til konkrete pleje- og aflastningsforhold 

samt netværkspleje- og aflastningsfamilier, det vil sige at der på baggrund af et grun-

digt godkendelsesinterview og deltagelse i obligatorisk grundkursus i at være pleje-

familie udstedes en plejetilladelse.  

 

Center for Familiepleje foretager herudover matchinterview i de generelt godkendte 

pleje- og aflastningsfamilier, som har en godkendelse fra Socialtilsynet, for derigen-

nem at styrke matchet mellem plejebarn og plejeforældre.  

 

Der skelnes altså mellem familier, som Center for Familiepleje godkender og som 

skal gennemføre et kursus i at være plejefamilie for herefter at opnå en plejetilladelse 

samt plejefamilier, der er generelt godkendte og allerede har en plejetilladelse fra 

Socialtilsynet. 
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Juridisk ramme  

Generelt godkendte plejefamilier 

Godkendelse af og tilsyn med sociale tilbud er en opgave, som udføres af landets fem 

Socialtilsyn. Det er således Socialtilsynet der vurderer, hvorvidt en familie er egnet 

som generelt godkendt plejefamilie ud fra Lov om Socialtilsyn af 12. juni 2013, som 

trådte i kraft samtidig med Socialtilsynene den 1.1.2014 (Social- og indenrigsmini-

steriet 2014).  

 

Kriterier for godkendelse 

Jf. Lov om Socialtilsyn § 4, stk. 1, nr. 1 godkender og fører Socialtilsynet driftsorien-

teret tilsyn med generelt godkendte plejefamilier, herunder de forstærkede plejefami-

lier jf. Servicelovens § 66 stk. 1, nr. 1 og 2 (Social- og indenrigsministeriet 2015). 

Socialtilsynet træffer afgørelse om godkendelse på baggrund af en vurdering af fami-

liens samlede forhold jf. § 5, stk. 2 i Lov om Socialtilsyn. En betingelse for godken-

delse er, at familien opfylder Socialtilsynets kvalitetskriterier. Med Lov om Socialtil-

syn blev der indført en kvalitetsmodel for vurderingen af kvaliteten i de sociale tilbud 

(heriblandt plejefamilier) jf. § 6 i Lov om Socialtilsyn, inden for følgende temaer:  

 

 Uddannelse og beskæftigelse 

 Selvstændighed og relationer 

 Målgrupper, metoder og resultater 

 Organisation og ledelse  

 Kompetencer  

 Økonomi 

 Fysiske rammer 

 

Idet samtlige sociale tilbud er omfattet af temaerne, er det ikke alle temaerne i kvali-

tetsmodellen, som er lige indlysende i forhold til godkendelse af plejefamilier. Ek-

sempelvis skal temaet om organisation og ledelse, i familieplejeregi, tolkes som et 

fokus på familiestruktur og familiedynamik (der henvises i øvrigt til Vejledning nr. 

9300 om socialtilsyn bilag 1 og 2 (Ministeriet for børn, ligestilling, integration og 

sociale forhold 2015), hvor indholdet af temaerne er nærmere beskrevet.  

 

Inden en plejetilladelse udstedes skal familien have gennemgået det obligatoriske 

grundkursus, hvilket Socialtilsynet har ansvaret for at gennemføre jf. Lov om social-

tilsyn § 5, stk. 8.  

 

Tilbudsportalen 

Når en plejefamilie er godkendt, skal Socialtilsynet registrere den enkelte plejefami-

lie på tilsynsportalen jf. Lov om socialtilsyn § 22. Herefter er plejefamilien tilgænge-

lig for alle landets kommuner. Det er fortsat den enkelte kommune, der har ansvaret 
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for, at det enkelte barn er anbragt i en plejefamilie, der konkret imødekommer bar-

nets behov – det vil sige, at det fortsat er kommunerne, som har ansvaret for matchet 

mellem barn og plejeforældre. Socialtilsynet har derfor en særlig forpligtigelse i for-

hold til at tilbyde kommunerne oplysninger om de godkendte plejefamilier, så de har 

tilstrækkelig viden om de enkelte plejefamiliers kompetencer og forudsætninger jf. 

Lov om Socialtilsyn § 3, stk. 2, dertil anvendes www.tilbudsportalen.dk.  

 

Konkret godkendt plejefamilie 

En konkret godkendt plejefamilie er udelukkende godkendt i forhold til et eller flere 

børn af den anbringende kommune, typisk hvor der er et konkret kendskab eller rela-

tion til barnet forud for anbringelsen. Plejefamilien vil ikke kunne bruges af andre 

kommuner. Godkendelsesprocessen tilrettelægges efter det konkrete plejeforhold. 

Det vil sige, at familieplejekonsulenten skal vurdere, hvorvidt et konkret barn vil 

matche netop denne familie. 

 

Kriterier for godkendelse 

Ifølge servicelovens § 66 a., stk. 2 skal konkret godkendte plejefamilier for børn og 

unge være godkendt af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune som kon-

kret egnede i forhold til et eller flere nærmere angivne børn eller unge. En sådan 

godkendelse udelukker som udgangspunkt, at kommunalbestyrelser i andre kommu-

ner kan benytte familien som plejefamilie Jf. Bekendtgørelse om plejefamilier i Ser-

vicelovens § 4, stk. 2 samt vejledning nr. 3 af 7. januar 2014, pkt. 506
1
. 

 

I Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning 3 2014, 

pkt. 510 og 511) fremgår det, at kriteriet for godkendelse som konkret godkendt ple-

jefamilie er, at familien vurderes egnet til at modtage et eller flere bestemte børn, det 

er ikke afgørende om familien vil være egnet som plejefamilie for andre børn. Her-

udover oplistes de forhold, der indgår i vurderingen af plejefamiliers egnethed. Med 

henblik på det socialpædagogiske indhold og i forhold til de fysiske rammer. Her 

indgår blandt andet: 

 

1. antal voksne og børn i familien, 

2. samspillet de voksne imellem – deres forestillinger om børneopdragelse, be-

handling mm. og motiver til at modtage børn, 

3. faglig relevant uddannelse eller særlig erfaring fra lignende pædagogisk ar-

bejde, 

4. helbredserklæring og evt. helbredsattest, 

5. de pågældendes straffeattester og 

6. økonomien i familien.   

                                                 
1
 Vejledning nr. 3 til Bekendtgørelse nr. 1554 af 18.12.2013 af 01.01.2009 af lov om social service. 

Selve teksten i vejledningen er ikke opdateret i henhold til lovændringerne inden for familieplejeom-

rådet pr. 1.1.2014.  

http://www.tilbudsportalen.dk/
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Den anbringende kommune, der godkender plejefamilien skal jf. Servicelovens § 66 

a, stk. 2., nr. 3 sikre, at plejefamilien gennemfører et kursus i at være plejefamilie. 

Kurset omfatter begge plejeforældre. Med mindre særlige forhold gør sig gældende, 

skal kurset være gennemført, inden plejefamilien modtager et barn eller ung i pleje, 

og kurset skal som minimum have en varighed svarende til fire kursusdage jf. Be-

kendtgørelse om plejefamilier af 18. december 2013 i Servicelovens § 6 stk. 1 og stk. 

4 – 5. 

 

Netværksplejefamilie 

En netværksplejefamilie tager sig af et barn eller ung, som er i deres netværk. Ordet 

netværksplejefamilie anvendes – i stedet for slægtsplejefamilie - for at understrege, 

at der ikke nødvendigvis skal være et biologisk bånd mellem barn og plejeforældre. 

Det centrale er, at der er en vis tilknytning mellem barn og plejeforældre.  

 

Kriterier for godkendelse 

Ifølge servicelovens § 66 a., stk. 2, nr. 2 skal netværksplejefamilier være godkendt 

som konkret egnede i forhold til et bestemt barn eller ung af kommunalbestyrelsen i 

den anbringende kommune. En netværksplejefamilie kan alene være konkret god-

kendt, og det er godkendelsen, der angiver, hvilke vilkår der gælder for godkendel-

sen, herunder den personlige relation, der betinger den konkrete godkendelse Jf. Be-

kendtgørelse om plejefamilier i Servicelovens § 4, stk. 3. 

 

I Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3, 

2014, pkt. 510 og 511) fremgår det, at det er den personlige relation mellem barnet 

eller den unge og plejefamilien, som er afgørende for, at denne familie vælges som 

anbringelsessted. I og med at det er den personlige relation, som er i centrum for 

vurderingen af, om en familie kan godkendes som netværksplejefamilie for et kon-

kret barn, er der ikke opstillet generelle kriterier i lovgivning og vejledning for vur-

deringen af egnethed. Kriteriet for, at en familie kan godkendes som netværkspleje-

familie er, at familien har de fornødne ressourcer til at yde det konkrete barn den 

støtte og omsorg, det har behov for. Det afgørende for, om der vælges en netværks-

anbringelse er således en vurdering af, at en sådan anbringelse vil være til barnets 

bedste.   

 

Den anbringende kommune, der godkender plejefamilien skal jf. Servicelovens § 66 

a, stk. 2., nr. 3 sikre, at netværksplejefamilien gennemfører et kursus i at være pleje-

familie. Kurset omfatter begge netværksplejeforældre. Med mindre særlige forhold 

gør sig gældende, skal kurset være gennemført, inden netværksplejefamilien modta-

ger et barn eller ung i pleje, og kurset skal som minimum have en varighed svarende 

til fire kursusdage jf. Bekendtgørelse om plejefamilier i Servicelovens § 6 stk. 1 og 

stk. 4 – 5. 



 

 

 

6 
 

Efteruddannelse og supervision 
Når der er truffet afgørelse om at anbringe et barn i en plejefamilie (gælder samtlige 

døgnplejefamilier), skal den anbringende kommune ifølge Serviceloven § 66 a, stk. 4 

sikre, at plejefamilierne efter anbringelsen løbende gennemfører den fornødne efter-

uddannelse. Anbringende kommune skal endvidere sikre, at der iværksættes supervi-

sion i overensstemmelse med plejeopgavens omfang. Jf. Bekendtgørelse om plejefa-

milier i Servicelovens § 7 stk. 2 skal efteruddannelsen som minimum svare til to hele 

kursusdage årligt. Plejefamilierne er forpligtet til at deltage i efteruddannelsen. Pleje-

forældrene er endvidere forpligtet til at deltage i den fornødne supervision jf. Be-

kendtgørelse om plejefamilier § 8.  
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Teoretisk ramme 
I det følgende beskrives den teoretiske baggrund for match- og godkendelsesproces-

sen. Denne er beskrevet ud fra et ønske om at sætte ord på, hvorfor praksis er som 

den er og for løbende at være i stand til at kvalitetssikre praksis. Center for Familie-

pleje arbejder blandt andet ud fra en målsætning om at have barnets bedste i centrum. 

Dette afspejles blandt andet i den måde, hvorpå familiens egne børn inddrages i 

match- og godkendelsesprocessen, samt at deres udsagn og holdninger til at være 

plejefamilie tages alvorligt og indgår som en del af den samlede vurdering af, hvilket 

match, der vil være det rette og en families egnethed som plejefamilie.  

 

Bedømmelseskriterierne i forhold til om en familie er egnet som plejefamilie er i 

både Socialtilsynets kvalitetsmodel og vejledningen til lovgivningen baseret på en 

helhedsvurdering af familierne (Vejledning nr. 3 2014). Vurderingen af familierne 

skal bl.a. indeholde målbare parametre såsom alder, økonomi, helbred, strafferetlige 

forhold, evnen til at kunne give en stabil hverdag. Disse parametre er alle et udtryk 

for familiens praktiske omsorgsevne. Herudover skal helhedsvurderingen i forhold til 

Socialtilsynets kvalitetsmodel indeholde en vurdering af plejefamiliens evne til at 

etablere og fastholde tilknytning til barnet. Og ifølge vejledningen til lovgivningen 

skal godkendelsen centrere sig om relationen til barnet i forhold til konkret godkend-

te og netværksplejefamilier. I modsætning til den praktiske omsorgsevne er tilknyt-

ningsevne og kvaliteten af en relation, ikke umiddelbar målbar. Det er dog væsentligt 

at have et særligt fokus på plejeforældrenes tilknytnings- og mentaliseringsevne for 

at sikre, at plejebarnet tilbydes en tryg og stabil relation, som evner at yde en følel-

sesmæssig tilknytning samt evner at udvikle barnets sociale kompetencer og kogniti-

ve færdigheder.  

 

Tilknytningsteori 

I vurderingen af en potentiel plejefamilies egnethed er det vigtigt at vurdere dels 

hvorvidt forældrene kan være/er tilknytningsfigurer for det pågældende plejebarn, og 

dels om tilknytningen kan forventes at være/er af sådan en kvalitet, at plejebarnet vil 

få den omsorg, nærvær og tryghed som det har brug for, for at kunne udvikle sig i en 

positiv retning.  

 

Tilknytning kan defineres som det følelsesmæssige bånd et barn knytter til en om-

sorgsgiver. Termen blev introduceret af den engelske psykoanalytiker John Bowlby 

(1907-1990). Bowlby beskriver betydningen af barnets tætte kontakt til sine forældre 

(som oftest moderen) i forhold til dets fysiske og psykiske udvikling. Barnets til-

knytningsadfærd er en instinktiv overlevelsesmekanisme, som øger chancerne for at 

moderen vil tage sig af det. Forstået således, at barnet ”vælger” sin strategi for, hvor-

dan det skal udtrykke sine følelser, alt efter hvad barnet erfaringsmæssigt oplever 

giver størst tryghed i relationen til de forældre, barnet nu engang har (Hagelquist og 
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Skov 2014). Barnet benytter sine nære omsorgspersoner som base, hvorfra det udfor-

sker verden. Hvis barnet oplever tryghed i sine tilknytningsrelationer, vil dets tilbøje-

lighed til at udforske verden aktiveres. Hvis barnet oplever utryghed i sine tilknyt-

ningsrelationer, vil dets tilknytningsadfærd vinde over dets nysgerrighed. Det vil 

sige, at behovet for tryghed er stærkere end behovet for at udforske omgivelserne. 

Bowlby fremførte idéen om, at for at børn kan udvikle sig socialt, emotionelt og 

kognitivt normalt, har barnet i sin tidlige udvikling brug for at knytte nære bånd til få 

omsorgspersoner – hvilket i dag er dokumenteret empirisk (Bowlby 1988).  

 

Bowlbys mangeårige samarbejdspartner, den canadiske psykolog Mary Ainsworth 

har med sit empiriske feltarbejde ydet et centralt bidrag i undersøgelsen af, hvordan 

børn udvikler forskellige tilknytningsmønstre afhængig af den omsorg og sensitivitet, 

de har mødt hos moderen. På baggrund af observationer af mødre og deres spædbørn, 

udviklede Ainsworth ”Fremmedsituationstesten” (”Strange Situation test”), som kan 

bruges til at opdele spædbørn som enten trygt eller utrygt tilknyttede. Ainsworth 

fandt via denne metode, at børn, som er trygt tilknyttede, har haft mødre, der har væ-

ret forudsigelige, omsorgsfulde, tilgængelige og har responderet sensitivt på barnets 

behov og derved fungeret som en tryg base for barnet. Modsætningsvist fandt 

Ainsworth, at utrygt tilknyttede børn har haft et omsorgsmiljø, der ofte har været 

uforudsigeligt, kaotisk, og hvor moderen ikke har kunnet rumme barnets behov og 

reaktioner (Ainsworth et al. 1978 i Bressendorff og Larsen 2011). En vigtig pointe i 

forhold til tilknytningsmønstre i den tidlige barndom er, at barnets tilknytningsstil er 

relationsspecifik. Forstået således, at et barn med mere end én tilknytningsperson, vil 

ofte foretrække mor i én situation og far i en anden. Barnets tilknytningsstil kan også 

være forskellig i forhold til sin mor og sin far. Dette viser, at barnets tilknytningsstil 

på dette tidspunkt i opvæksten er en egenskab ved en relation snarere end en egen-

skab ved barnet. Barnets relationelle tilknytningsstil vil dog med tiden blive en del af 

barnets generelle erfaring med tilknytning til andre mennesker, som det vil bære med 

sig ind i andre relationer (Daniel 2012).  

 

I det følgende er de typiske reaktionsmønstre, som Ainsworth fandt hos børnene i 

fremmedsituationstesten, beskrevet ud fra fire grupperinger. Grupperingerne er ikke 

statiske, men skal ses som en måde at kategorisere tilknytningsmønstre på. I virke-

ligheden er der ofte tale om en sammenblanding, da den samme person godt kan ha-

ve træk fra flere af grupperingerne. Herudover skal det påpeges, at tilknytningsmøn-

stre ikke er diagnoser. En person kan godt fungere ”normalt” trods en opvækst med 

en utryg tilknytning til sin moder, idet tilknytningsmønstrene kun er tydelige i de 

situationer, hvor tilknytningssystemet aktiveres. Hertil kommer også, at tilknyt-

ningsmønstre er foranderlige og kan ændre sig afhængig af kvaliteten af tilknytnin-

gen hos de personer man har en tæt relation til (Daniel 2012).  
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Trygt tilknyttede børn  

Det trygt tilknyttede barn (60-70 %) har forældre, der er omsorgsfulde, pålidelige og 

tilgængelige både fysisk og psykisk. De dækker barnets behov på en god måde og 

tager sig af barnet, så det føler sig mødt på sine behov, trygt og veltilpas.  

 

Der findes i dag en stor mængde empiriske undersøgelser, der demonstrerer, at børn, 

som i den tidlige barndom er trygt tilknyttede til deres nærmeste omsorgspersoner, 

ofte udvikler sig i en positiv retning socialt, emotionelt og mentalt. Eksempelvis har 

trygt tilknyttede børn færre psykiatriske lidelser i voksenlivet, når der sammenlignes 

med børn, som har haft et utrygt tilknytningsforhold i barndommen (Goossen & Van 

Ijzendoorn 1990 i Bressendorff og Larsen 2011). Børn, som vurderes til at have en 

tryg tilknytning ved 12-månedersalderen, er karakteriseret ved, at de har tillid til de-

res omverden og føler sig sikre nok på sig selv til at turde udforske deres omgivelser. 

De trygt tilknyttede børn har tillid til, at voksne er der for at støtte og hjælpe dem, 

hvorfor de i situationer, hvor de er angste, kede af det eller lignende, søger kontakt 

hos voksne, de er trygge ved, eksempelvis deres forældre, bedsteforældre eller pri-

mære pædagoger i børnehaven (Anne Corlins bidrag i Bressendorff og Larsen 2011).  

 

Utrygt tilknyttede børn 

Modsætningsvist vil utrygt tilknyttede børn ofte have en tilbøjelighed til at udvikle 

separationsangst, og være klæbende og ængstelige i deres udforskning af omverden. 

Børnene har ofte ikke tillid til, at de vil få hjælp, hvis de behøver det; snarere forven-

ter de at blive afvist (Anne Corlins bidrag i Bressendorff og Larsen 2011). Utryg 

tilknytning kan vise sig på forskellige måder: 

 

Undgående tilknytning 

Det undgående tilknytningsmønster (15-20 %) er kendetegnet ved forsøg på at nedju-

stere tilknytningssystemet og de følelser og handlinger, der er forbundet dermed. 

Hvis forældrene hyppigt afviser et barn, kan det udvikle en undgående tilknytnings-

stil. Barnet kan virke meget aktivt og udforskende, og som om det tilsyneladende 

ikke er interesseret i kontakten til sine forældre. Dette dækker imidlertid over, at bar-

net har lært, at der ingen hjælp er at hente fra forældrene, og at det derfor må klare 

sig selv. Barnet føler typisk angst og vrede (Bowlby 1988).  

 

Ambivalent tilknytning 

Den ambivalente tilknytningsstil (10 %) er kendetegnet ved, at barnet intensiverer 

følelsesmæssige tilstande i et forsøg på at få tilknytningspersonens opmærksomhed. 

Et barn kan udvikle en ambivalent tilknytningsstil, hvis det oplever, at forældrene er 

uforudsigelige. Det vil sige, at forældrene veksler mellem at være opmærksomme og 

afvisende. Barnet reagerer ved at blive angst og utrygt, problemer med selvværd og 

selvtillid. Dette kan vise sig ved, at barnet ikke er særlig nysgerrigt, men derimod er 

passivt og overforsigtigt. Det kan også vise sig ved, at barnet er klæbende, dvs. rea-

gerer med protest og angst ved den mindste trussel om at blive overladt til sig selv 

eller fremmede (Ibid.).  
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Desorganiseret tilknytning 

I modsætning til den undgående og ambivalente tilknytningsstil, som begge er faste 

organiserede tilknytningsmønstre til at håndtere svære følelser som angst, er den 

desorganiserede tilknytningsstil (5 %) kendetegnet ved en mangel på fast strategi til 

håndtering af svære følelser som angst. Barnet vil, når det bliver bange eller utrygt 

reagere med komplekse og modstridende handlestrategier i form af at nærme sig og 

fjerne sig fra omsorgspersonen samtidigt. Barnet vil således i sit samspil med om-

sorgsgiveren udvise en usammenhængende adfærd såsom angst, forvirring etc. Over-

for sin omsorgsgiver, kan barnet med tiden blive kontrollerende og straffende eller 

påtage sig omsorgsrollen. Barnet udvikler et desorganiseret tilknytningsmønster, når 

omsorgspersonen enten har været angstfremkaldende eller ikke har formået at give 

barnet trøst og beroligelse i angstfremkaldende situationer. Når barnet gentagende 

gange har oplevet at være bange, men ikke har mulighed for at handle, eksempelvis 

hvis den omsorgsperson, der skal give trøst og beskyttelse samtidig er den, der forår-

sager angsten. Dette leder til et sammenbrud i barnets regulering af følelser med aty-

piske handlemønstre til følge. Et barn med denne tilknytningsstil vil have vanskeligt 

ved at håndtere stress (Ibid.).  

 

Undersøgelse af plejeforældres tilknytningsevne   

På samme måde som man kan vurdere, hvorvidt børn er trygt eller utrygt tilknyttede, 

kan man også teste voksne for, hvorvidt deres tilknytningsstil hovedsaglig er tryg 

eller utryg, hvilket kan være særdeles relevant at vide om plejeforældre.  

 

Børn, der har været udsat for omsorgssvigt, vil typisk have et utrygt tilknytnings-

mønster, når de bliver anbragt i en plejefamilie. Spørgsmålet om, hvorvidt disse børn 

er i stand til at udvikle en tryg tilknytning til deres plejeforældre, er blevet belyst af 

den amerikanske psykolog Mary Dozier, som forsker i plejerelationen. Hun fandt i 

en undersøgelse med 50 plejebørn i alderen 6 til 24 måneder, at de efter tre måneders 

anbringelse i plejefamilien (uanset hvor gammelt barnet var, da det blev anbragt) 

havde udviklet et tilknytningsmønster, som svarede til deres plejemors tilknytnings-

mønster (Dozier et al. 2001). Denne viden understøttes af en anden undersøgelse fra 

2003 (Steele et al.) af 63 adopterede plejebørn i alderen 4-8 år. Denne undersøgelse 

viser ligeledes en tydelig sammenhæng mellem plejebørnenes tilknytningsadfærd og 

plejeforældrenes tilknytningsadfærd. De plejeforældre, som havde en tryg tilknyt-

ningsstil, blev af plejebørnene beskrevet som personer, børnene kunne betro sig til og 

søge trøst hos.  

 

Forskningen i betydningen af tilknytningskvaliteten mellem plejebørn og deres pleje-

forældre viser altså, at et trygt tilknyttet plejeforhold påvirker plejebørnene i en posi-

tiv retning og, at et trygt tilknyttet plejeforhold spiller positivt ind i forhold til pleje-

børns adfærdsmæssige og emotionelle tilpasning, graden af interpersonelle konflik-

ter, skoleindlæring og evne til at reflektere over andres handlinger.  
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I og med at børn med utryg tilknytning ofte opfører sig således, at deres adfærd får 

andre til at respondere på en måde, som bekræfter deres indre arbejdsmodeller, vil de 

tidlige tilknytningsmønstre nemt kunne føres videre og fortsat dominere i voksenal-

deren. Nogle har dog arbejdet med de tidlige svigt og har lært at kompensere for det-

te og ændre deres mønster i en mere positiv retning, da forskning, som tidligere 

nævnt, viser, at tilknytningsmønstre kan udvikles og differentieres livet igennem 

(Ibid.). 

 

The adult attachment interview (AAI)  

Metoden som anvendes til at vurdere voksnes tilknytningsstil, ”Adult Attachment 

Interview” (AAI), udviklet af den amerikanske psykolog Mary Main og hendes kol-

legaer, er meget ressourcekrævende. AAI-interviewet består af 20 spørgsmål med 

følgespørgsmål om livserfaring, tab og traumer. Efter interviewet analyseres inter-

viewet af en certificeret analytiker.  Det er ikke indholdet i selve interviewet, men 

informantens sproglige form, strukturering af svar og dialogmønster, som er gen-

stand for analysen. Det er altså ikke traumerne og omfanget af disse, som er det væ-

sentlige, men derimod den måde hvorpå informanten har overkommet og forarbejdet 

disse. I Danmark er det få personer, som er certificerede til at udføre denne test (Da-

niel 2012).  

 

Man kan dog godt lade sig inspirere af AAI-interviewets logik i undersøgelsen af 

plejeforældrenes omsorgsevne. For at vurdere plejeforældrenes evne til at give tryg-

hed og støtte til et kommende plejebarn, er det relevant at se på deres indbyrdes for-

hold og om plejeforældrene synes at være i stand til at udgøre en tryg base for pleje-

barnet.   

 

I nedenstående er de voksnes tilknytningsmønstre kort beskrevet. Og som det også er 

gældende for beskrivelsen af børnenes tilknytningsmønstre, er der tale om grove teo-

retiske kategoriseringer, som er medtaget for at give et indblik i, hvordan voksne 

med forskellige tilknytningsmønstre agerer. Voksnes tilknytningsmønstre kan be-

skrives ud fra de samme fire typer, som børnenes (der henvises endvidere til inter-

viewguiden vedrørende tilknytning, se bilag 2): 

 

Trygt tilknytningsmønster hos den voksne 

Det trygge tilknytningsmønster hos den voksne er karakteriseret ved, at personen har 

et solidt selvværd og et afbalanceret selvbillede. Personen er grundlæggende tillids-

fuld og har en åbenhed om følelser og egen sårbarhed. Personen søger gerne støtte 

hos andre og evner at indgå i forpligtende relationer og evner at indleve sig i og yde 

omsorg for andre.  

 

I en interviewsituation vil personen have en rød tråd i sin fortælling og prioritere 

relevansen af emnerne på fornuftig vis. Beskrivelser udfoldes på en måde, så inter-
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vieweren får et indtryk af hændelsen, og hvad det har betydet for de involverede par-

ter. Personen vil endvidere være i stand til at reflektere over andres følelser og moti-

ver (Main 2000). 

 

Undgående tilknytningsmønster hos den voksne 

Det undgående tilknytningsmønster hos den voksne er karakteriseret ved, at personen 

kan virke selvtilstrækkelig, følelseskold og uinteresseret i at indgå i nære relationer 

med andre. Personen tillægger styrke og hårdhed værdi og sætter en ære i at være 

selvstændig og uafhængig af andre. Personen vil føle sig omklamret ved intimitet og 

nærhed. Det kan være svært for andre at opnå en god følelsesmæssig kontakt til per-

sonen. Personen undgår helst åbne konflikter og vil have tilbøjelighed til at være 

kølig, hvis andre har det svært. Personer med undgående tilknytningsmønsters valg 

af handlinger vil træffes med udgangspunkt i mere rationelle overvejelser frem for 

følelsesmæssige overvejelser (Ibid.).  

 

I en interviewsituation vil en person med et overvejende undgående tilknytnings-

mønster være usammenhængende i sine svar. Personen vil fatte sig i korthed, når 

emnet falder på tilknytning og vil flytte fokus fra personlige forhold til mere instru-

mentelle ting. Negative oplevelser i barndommen vil blive bagatelliseret og svarene 

vil bære præg af følelsesmæssig distance. Personen vil eksempelvis give en positiv 

beskrivelse af sine forældre, hvorefter konkrete eksempler vil fremstå som følelses-

mæssigt distancerede (Daniel 2012).  

 

Ambivalent tilknytningsmønster hos den voksne 

Det ambivalente tilknytningsmønster hos den voksne er karakteriseret ved, at perso-

nen har et usikkert selvværd og overdreven afhængigt af personer, som det knytter 

sig til. Personen vil have en ”umættelig” trang til bekræftelse og er særlig opmærk-

som på, hvordan andre opfatter dem. Personer med et ambivalent mønster vil have en 

tilbøjelighed til at forstærke og opregulere negative følelsestilstande ud fra erfaringer 

med tilknytningspersoner i form af at negativ opmærksomhed er bedre end ingen 

opmærksomhed. I og med at personen ofte vil have en usikker selvværdsfølelse og 

en lav tillid til sig selv og andre, vil personen derfor have svært ved at tro på, at andre 

kan elske dem. Der er uklare grænser mellem personen selv og andre (Daniel 2012). 

 

I en interviewsituation vil personen have vanskeligt ved at bevare koncentrationen og 

svarene vil ofte være ukonkrete, generaliserende og præget af følelser. Personen vil 

også have vanskeligt ved at bevare den røde tråd i fortællingen, og vil fortabe sig i 

enkelt episoder og tale længe og detaljeret om tilknytningsrelaterede erfaringer – ofte 

i brudstykker. Såfremt personen bliver bedt om at beskrive sine egne følelser i for-

hold til en omsorgsperson, vil personen ofte i stedet beskrive omsorgspersonens fø-

lelser i den givne situation – ud fra et gæt omkring disse.  
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Desorganiseret tilknytningsmønster hos den voksne 

Det desorganiserede tilknytningsmønster hos den voksne er karakteriseret ved, at 

personen er følelsesmæssigt påvirket af ubearbejdede traumer. Personer med dette 

tilknytningsmønster vil ofte have et negativt selvbillede og mistillid til andre. Endvi-

dere vil personen have vanskeligt ved at skelne sig selv fra andre. Personer med en 

desorganiseret tilknytningsstil vil have vanskeligt ved at udvikle et tillidsfuldt og 

følelsesmæssigt tæt forhold til andre. Der vil være en stor længsel efter nærhed, men 

nærheden vil være angstfremkaldende, da den vil blive forbundet med ubehagelige 

konsekvenser. Personens adfærd vil fremstå selvmodsigende og uforståelig og relati-

oner til andre vil ofte være præget af konflikter og utilfredsstillende samspil. Perso-

ner med dette tilknytningsmønster er i høj-risiko-zonen for at udvikle personligheds-

forstyrrelser og psykiske lidelser (Daniel 2012).     

 

I interviewsituationen vil personens fortælling være usammenhængende og brud i 

fortællingen vil forekomme i form af en ny fortælling. Ved spørgsmål vedrørende 

forældre kan den ene forælder blive idylliseret, hvorimod der kan være en stor vrede 

mod den anden forælder. Personen tænker konkret og bliver følelsesmæssigt oprørt, 

når der refereres til en tidligere episode, hvor personen blev vred. Ofte vil personen 

omtale afdøde personer i nutid, som om personen stadig lever (Ibid.).  

 

Tilknytningskvaliteten mellem plejeforældrene 

For at sikre plejebarnet optimale uviklingsbetingelser under anbringelsen, er det rele-

vant at undersøge plejeforældrenes indbyrdes relation og parforhold, da dette kan 

give en pejling om deres tilknytningsmønstre. Herudover vil deres indbyrdes forhold 

påvirke atmosfæren i hjemmet. I den forbindelse er det ligeledes vigtigt, at plejefor-

ældrene er i stand til at håndtere og tale om svære følelser. Hazan og Shaver (1987) 

har udviklet et spørgeskema, som undersøger voksnes tilknytningsstil i forhold til 

deres partner/ægtefælle. Ud fra dette spørgeskema har en trygt tilknyttet person føl-

gende egenskaber: 

 

 Er i stand til at være emotionelt tæt på samt at have tillid til sin partner. 

 Deler private og til tider svære følelser og tanker med sin partner. 

 Tør binde sig. 

 Har et positivt syn på sig selv og er ikke bange for at blive forladt eller 

svigtet. 

 

For at vurdere kvaliteten af plejeforældrenes parforhold kan der eksempelvis spørges 

til, hvordan de tackler konflikter. Det kan også undersøges om parret deler deres in-

derste tanker og følelser, og således bruger hinanden som støtte i forhold til proble-

mer. En partner med et utrygt tilknytningsmønster vil som oftest udtrykke sig nega-

tivt, vige udenom vanskelige emner, vise mindre respekt og åbenhed og være mindre 

villig til at indgå kompromiser. I forhold til at vurdere parternes tilknytningsmønster 
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har det ikke den store betydning, om de er kærlige overfor hinanden, bruger humor 

etc. (Hazan og Shaver 1987).  

 

Mentalisering 

Tryg tilknytningsstil og evnen til at mentalisere er ofte tæt forbundet og er i en vis 

udstrækning afhængige af hinanden. Mentalisering er, når man reflekterer over sine 

egne og andres tanker og følelser, det vil sige når man evner at se sig selv udefra og 

andre mennesker indefra. Den engelske psykoanalytiker Peter Fonagy definerer men-

talisering som ”holding mind in mind”. Evnen til at mentalisere er af stor betydning 

for udviklingen af relationer til andre og foregår dagligt uden, at vi er bevidste om 

det. Forskning (bl.a. Peter Fonagy) viser, at omsorgspersonens mentaliseringsevne 

har stor betydning for kvaliteten i tilknytningsrelationen. Omsorgssvigtede og trau-

matiserede børn og unge har ofte en skrøbelig mentaliseringsevne, men mentalisering 

kan læres, hvorfor det er særdeles betydningsfuldt, at omsorgspersonerne rundt om 

omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge evner at mentalisere. Evnen til 

mentalisering er en forudsætning for at kunne indgå i længerevarende følelsesmæs-

sigt tætte relationer og for at have et stabilt selvværd. Ved at mentalisere, ser man 

den andens perspektiv og evner samtidig at holde fast i, hvem man selv er. Via men-

talisering lærer man egne følelser og tanker at kende og evner at se sammenhængen 

mellem egne tanker og følelser og adfærd. Mentalisering er tæt forbundet med evnen 

til at regulere følelser, hvorfor evnen til at mentalisere har i sig selv har en affektre-

gulerende funktion. Personer, der ikke evner at mentalisere, har en svag forståelse af 

egne følelser og dermed ringe indsigt i, hvad der er baggrunden for egen adfærd. 

Personer med lav mentaliseringsevne vil ofte have vanskeligt ved at regulere deres 

følelser og finde deres plads i samfundet. Herudover vil de relationer, som personer 

med lav mentaliseringsevne indgår i, ofte være kendetegnet ved mange misforståel-

ser og et højt konfliktniveau (Hagelquist 2014). 

 

Plejeforældres evne til at forstå sig selv og barnet ud fra mentale tilstande er af stor 

betydning for, hvorvidt de er i stand til at tilbyde barnet et udviklingsfremmende 

samspil. Generelt gældende for, at et barn kan udvikle sig positivt, er at omsorgsgi-

ver evner at se, bagom barnets adfærd, og se adfærden som et udtryk for dets følel-

sesmæssige tilstand (Hagelquist 2014). Det kan være følelsesmæssigt krævende at 

indgå i et vedvarende nært samspil med omsorgssvigtede og traumatiserede børn, 

hvorfor det er særligt vigtigt, at netop disse børn mødes af mentaliserende voksne 

(Ibid.). 

 

Parent Development Interview (PDI) 

Metoden til at vurdere voksnes mentaliseringsevne overfor børn, de agerer omsorgs-

personer for er ”Parent Development Interview” (PDI). I 1998 udviklede Peter Fona-

gy og hans kolleger en skala for ”refleksiv funktion” (RFS) til brug ved udredning af 
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mentaliseringsevne hos voksne. Dette redskab har sidenhen været afsæt for en stor 

del af den efterfølgende forskning på området. I 1992 udviklede den amerikanske 

psykolog Arietta Slade et tillæg til RFS Skalaen med særligt fokus på omsorgsevnen, 

hvilket er det vi kender som PDI (Slade 2005).  Både RFS og PDI indeholder en ska-

la over mentaliseringsniveau, der går fra -1 til 9. -1 er det laveste mentaliseringsni-

veau og 9 er det højeste. Derudover angiver skalaen en række kategorier ved reflek-

siv funktion, som anvendes til at finde mentaliseringsniveauet med. 

 

PDI er et semistruktureret klinisk interview, der ligesom AAI har det formål at vur-

dere personens interne arbejdsmodeller i relationelle sammenhænge. I modsætning til 

AAI, hvor voksne bliver spurgt om deres tidligere forhold til deres forældre, beder 

man i PDI omsorgspersonen om at beskrive deres tanker om barnets adfærd, tanker 

og følelser i forskellige situationer, samt omsorgspersonens egen respons på barnet i 

disse situationer. PDI’en beder også omsorgspersonen om at beskrive sig selv som 

forælder og hvilke følelser forældrerollen giver. Interviewet tilstræber på forskellige 

måder at afdække omsorgspersonernes forståelse af barnets adfærd, tanker og følel-

ser, og beder omsorgspersonerne om at give konkrete eksempler på følelsesladede 

situationer. Et eksempel på dette er: "Beskriv en oplevelse indenfor de seneste to 

uger, hvor du og barnet kom godt ud af det sammen", og derefter" Beskriv en ople-

velse indenfor de seneste to uger, hvor du og barnet ikke kom godt ud af det sam-

men”. Spørgsmål som disse giver et indblik i omsorgspersonernes forståelse for de-

res egen og barnets interaktion i følelsesmæssigt tilspidsede situationer.  Som med 

AAI kræver det en særlig autorisation at udføre PDI, men man kan dog godt lade sig 

inspirere af logikken i interviewet og anvende svarene som en pejling på plejeforæl-

dres mentaliseringsevne i forhold til børn. For at vurdere plejeforældres mentalise-

ringsevne er det relevant at se på deres beskrivelser af plejebarnets adfærd og hvad 

de tænker der ligger til grund for adfærden samt hvad deres egen andel i barnets ad-

færd er. Interviewet kan dog udelukkende anvendes i forhold til vurderingen af en 

omsorgsperson, som selv har børn eller varetager omsorgen for et andet barn (Corlin 

2014). 
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Metodisk ramme 
I det følgende beskrives den kvalitative tilgang, som er anvendelig ved match- og 

godkendelsesinterview, når der ønskes en dybere forståelse af informantens handlin-

ger og bagvedliggende motiver for handlingerne, i dette tilfælde plejeforældres liv og 

motiver til at modtage et plejebarn.  

 

Dernæst beskrives en metode til at samtale med plejeforældres hjemmeboende børn – 

egne såvel som plejebørn. Metoden er beskrevet, da det er væsentligt, at børnenes 

perspektiv inddrages i den samlede vurdering, når grundlaget for matchningen og 

godkendelsen beror på den samlede familie.  

Kvalitativ metode 

Man får svar, som man spørger. Derfor er det vigtigt at være sig bevidst om, hvordan 

og hvorfor spørgsmålene stilles, som de gør. Det følgende er en kort introduktion til 

kvalitativ metode, da det er væsentligt, at det primært er denne metodiske tilgang 

som benyttes ved match- og godkendelsesinterview. Dette skyldes, at metoden er 

anvendelig i forhold til at få nuancer frem, som giver en forståelse af, hvorfor infor-

manterne mener eller handler, som de gør. I den kvalitative tilgang er intervieweren 

åben og nysgerrig i forhold til informanten (i dette tilfælde plejeforældre). Det kvali-

tative interview søger at opnå forståelse for informantens synspunkter og livsverden
2
. 

Intervieweren vil derfor forfølge informantens svar med uddybende spørgsmål (Kva-

le 1999). Intervieweren skal være åben og lydhør overfor både det, der bliver sagt, og 

det der ikke siges: ligeledes skal intervieweren have fokus på, om der er overens-

stemmelse mellem det informanten siger han/hun gør, og det personen rent faktisk 

gør. Endvidere skal intervieweren optræde lyttende og empatisk. Intervieweren skal 

være opmærksom på egne forforståelser og stille åbne og ikke for ledende spørgsmål, 

eksempelvis i form af hv- ord: ”hvorfor ønsker I et plejebarn? – hvad vil I kunne give 

et plejebarn?”  

 

Modsat det åbne spørgsmål, er lukkede spørgsmål som eksempelvis ”Kan I håndtere 

et barn, der lyver, stjæler og ikke viser følelser?”. Det lukkede spørgsmål kan fore-

komme ledende, da det lægger op til, at informanten svarer på en bestemt måde ek-

sempelvis ja eller nej. Lukkede spørgsmål kan indimellem være anvendelige, eksem-

pelvis i situationer hvor intervieweren har en fornemmelse af, at informanten fortier 

nogle ting. Det lukkede spørgsmål kan altså nogle gange være brugbart og bidrage 

med ny viden i eksempelvis en vanskelig interview situation, blot er det væsentligt at 

være bevidst om, hvordan informanten påvirkes af spørgsmålene og betydningen af 

dette i forhold til svarene. 

 

                                                 
2
 Kvale definerer livsverden således: ”Genstanden for kvalitative interview er den interviewedes dag-

lige livsverden og hans eller hendes forhold hertil” (Kvale 1997: 41). 
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Såfremt intervieweren finder, at der er spørgsmål, som er vanskelige at stille, kan 

spørgsmålene eksempelvis indledes med: ”Nu vil jeg stille jer et spørgsmål, som er 

vanskeligt for mig at spørge om, da det kan opfattes som privat …(spørgsmålet)”. 

 

For at få afdækket kompetencerne på en anerkendende måde, kan ”case-teknikker” 

endvidere anvendes, såsom ”Hvis nu I fik et barn med muslimsk baggrund…”.  

 

Samtale med plejefamiliens hjemmeboende børn  

Det vil aldrig være problemfrit at anbringe et plejebarn i en familie, hvor der er børn 

og unge. Derfor er det vigtigt, at børnene føler sig hørt og er sikre på deres plads i 

familien.  

 

Det er familieplejekonsulenten, som skal invitere til åbenhed og få samtalen til at 

udvikle sig. Dette kommer ikke af sig selv. Familieplejekonsulenten skal tale med 

barnet, og ikke blot til barnet (Bo, Guldalder og Zeeberg 2008). I samtalen med bar-

net er det vigtigt at være konkret og at stille åbne undersøgende spørgsmål.  

 

Nogle børn vil være meget åbne i samtalen, hvis de føler sig godt tilpas. Andre børn 

vil undlade at fortælle familieplejekonsulenten om eventuel modstand mod et poten-

tielt plejebarn af frygt for, at dette kan få negative konsekvenser i forhold til foræl-

drenes godkendelse som plejefamilie eller match med et konkret barn. Det er derfor 

vigtigt, at familieplejekonsulenten møder barnet som et afhængigt, men selvstændigt 

handlende og kompetent individ (Ibid.). Herudover er det væsentligt at være op-

mærksom på, at barnet kan have en tendens til at svare det, som det tror, familieple-

jekonsulenten gerne vil høre. Hvis familieplejekonsulenten fornemmer, at barnet ikke 

svarer ærligt, er det vigtigt at spørge mere ind til emnet på forskellig vis. 

 

Fra barnet er omkring seks/syv år, vil det være i stand til at se sig selv udefra. Det vil 

sige, at barnet fra denne alder kan foretage abstraktioner i forhold til dets egen situa-

tion og drage sammenligninger mellem sig selv og andre (Ibid.). Derfor kan spørgs-

målene fra seks/syv år og opefter stilles udefra og ind, eksempelvis: ”Hvad tror du, 

at dine kammerater i skolen tænker om, at I skal have et plejebarn?” eller ”Hvad 

ville du synes, hvis en af dine skolekammerater fik et plejebarn?” Denne form for 

spørgsmål giver barnet mulighed for at anlægge andre synsvinkler end sin egen og 

almengør problemstillingen for barnet og kan således være en god måde at få barnet 

til at tale om sig selv. Det er væsentligt at pointere, at barnet skal imødekommes i sin 

egen forståelse, egne emotionelle oplevelser og reaktioner ud fra dets alder og mo-

denhed. Familieplejekonsulenten skal endvidere styre dialogen med barnet, dog er 

det væsentligt at være opmærksom på barnets temperament og tempo – og at respek-

tere dette (Øvreeide 1995). Endvidere kan et samtaleteknisk redskab som periodisk 

opsummering anvendes. Med dette menes, at der i løbet af samtalen med barnet med 

mellemrum kort opsummeres, hvad der er talt om – således at barnet ved, at familie-
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plejekonsulenten har lyttet, og at barnet har mulighed for at korrigere eventuelle mis-

forståelser undervejs i samtalen (Bo m.fl. 2008).  

 

Triangulerede samtaler i godkendelsesinterview 

Triangulerede samtaler kan anvendes, når hjemmeboende børn – egne såvel som 

plejebørn - skal interviewes i forbindelse med godkendelsesinterviewet.  Triangule-

rede samtaler er en særlig metode til at afholde fællessamtaler, det vil sige samtaler 

med flere personer på samme tid – i dette tilfælde samtaler mellem Center for Fami-

lieplejes familieplejekonsulenter, de potentielle plejeforældre og deres børn. 

 

Formålet med disse samtaler er at udvikle mening og gensidig forståelse af en situa-

tion, idet synspunkter og erfaringer deles. De potentielle plejeforældre og deres børn 

har efter samtalen endvidere mulighed for at tale videre om nogle af de problemstil-

linger, som blev bragt på bane. Hvis børnene finder det vanskeligt at tale negativt om 

at skulle have et plejebarn kan en måde at spørge ind eksempelvis være at stille 

spørgsmålet til forældrene først, såsom: ”Hvad tror I kan være svært for jeres børn i 

forhold til et plejebarn?” Herefter et spørgsmål henvendt til barnet: ”Din mor tror, at 

det er svært for dig, at … Hvad tænker du om det?” 

 

En anden måde at foretage samtale med potentielle plejeforældre og deres børn er at 

tale med begge parter hver for sig i samme samtaleproces. Med dette menes, at der 

kan startes ud med en kort fælles samtale, hvorefter der tales med barnet alene og 

efterfølgende samles børnene, forældrene og familieplejekonsulenten igen. Herefter 

kan de problemstillinger, som børnene og familieplejekonsulenten har drøftet, even-

tuelt tages op ved fællessamtalen (Hafstad og Øvreeide 2004). Udgangspunktet er at 

starte i fællesskab og slutte i fællesskab. Da det som nævnt er et familieanliggende at 

blive plejefamilie, er det vigtigt, at børnene er med fra starten. En observation af børn 

og forældre sammen, kan også give en god indikator for, hvordan samværet i famili-

en er. 
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De 8 kompetencer 

De emner Center for Familiepleje berører under et besøg hos en familie, og som dan-

ner baggrund for vurderingen er bygget op over otte kompetencer, som er inspireret 

af og udviklet ud fra grundsynet i kursusmaterialet KRITH
3
. KRITH tager udgangs-

punkt i serviceloven og det moderne børnesyn
4
. KRITH’s fokus er på relationer og 

forståelsen af konteksters betydning. Center for Familiepleje har således med ud-

gangspunkt i grundsynet i KRITH samt udviklingsarbejdet med plejeforældres relati-

onelle kompetencer ud fra tilknytnings- og mentaliseringsteorien udarbejdet neden-

stående otte kompetencer: 

 

1. At kunne opdrage og give omsorg til et barn. 

2. At kunne etablere tilknytning til et barn, baseret på nærvær, kærlige følelser, kon-

tinuitet og respekt for barnets ret til medbestemmelse.  

3. At være i stand til at have en mentaliserende tilgang til barnet og derved have fo-

kus på barnets indre mentale liv. 

4. At kunne anerkende og rumme barnet med dets livshistorie. 

5. At kunne respektere og støtte relationer mellem barnet og dets vigtigste tilknytnin-

ger. 

6. At kunne støtte op om barnets skolegang og bidrage til udvikling af barnets al-

mendannelse. 

7. At kunne medvirke til en respektfuld samarbejdskultur mellem de voksne omkring 

barnet – private såvel som professionelle. 

8. At kunne forpligte sig i et livslangt engagement.  

                                                 
3
 Kursusmaterialet KRITH står for: Kompetencer, Ressourcer og relationer, Inddragelse, Tillid, trivsel 

og tilknytning, Hverdagsliv. Materialet er udviklet af VIA University College, Professionshøjskolen 

Metropol, professionshøjskolen University College Nordjylland, UC Syddanmark, professionshøjsko-

len UCC, SOSU Greve i samarbejde med Servicestyrelsen. Kursusmaterialet tager afsæt i det eksiste-

rende RUGO materiale, der blev udviklet af Socialministeriet i 2005, Kommunernes Landsforening 

samt de centrale organisationer på området. KRITH er opdateret og centreret omkring de ændringer på 

plejefamilieområdet, som trådte i kraft med Barnets Reform 1. januar 2011. 
4
 Det moderne børnesyns tænkning er, at barnet både er subjekt og objekt og således påvirker og på-

virkes af sine omgivelser i en vekselvirkning (se bl.a. Sommer, Dion 2003). 
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Match  
- plejefamilier med en godkendelse fra Socialtilsynet 
 

For at sikre en vellykket anbringelse hvor barnet udvikler sig og for at undgå sam-

menbrud i anbringelsen, er det afgørende, at der i matchet mellem barn og plejefor-

ældre er fokus på plejeforældrenes kompetencer og ressourcer i forhold til barnets 

vanskeligheder og baggrund i øvrigt, således at plejeforældrene vil være i stand til at 

tage vare på barnet og udøve omsorg på en måde, der er udviklingsfremmende for 

barnet.  Center for Familiepleje er derfor af den opfattelse, at på trods af, at plejefor-

ældrene allerede har en godkendelse fra Socialtilsynet, er det nødvendigt med et 

matchinterview, hvor der vil være mulighed for at lære plejefamilien at kende og 

stille uddybende spørgsmål til Socialtilsynets tilsynsrapport. 

 

Matchprocessen  

I de følgende afsnit beskrives matchprocessen fra en allerede godkendt plejefamilie 

er fundet, til et forslag om match mellem et konkret barn og en plejefamilie forelig-

ger. 

 

Indledende telefonisk kontakt 

Ved den indledende kontakt over telefonen er det vigtigt at oplyse plejefamilien om 

formålet med matchinterviewet, hvad Københavns Kommune forventer af samarbej-

det med dem, samt at rammerne for matchinterviewet skitseres.  

 

Emner ved den indledende telefoniske kontakt 

 

Fremsendelse af plejetilladelse mm. 

Plejefamilien bedes sende en kopi af Socialtilsynets plejetilladelse og tilsynsrapport 

til Center for Familiepleje. 

 

Formål med matchinterviewet 

Plejefamilien skal oplyses om formålet med interviewet: 

 For at sikre en vellykket anbringelse, er det af afgørende betydning, at der fo-

retages det rette match. Forudsætningen for dette er, at Center for Familieple-

je har et grundigt kendskab til plejefamilien.  

 Det kan være nødvendigt at stille uddybende spørgsmål til Socialtilsynets ple-

jetilladelse i forhold til matchet med et konkret barn.  
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Københavns Kommunes forventninger til et samarbejde 

 At familien kan samarbejde med barnets forældre, øvrig familie og andre 

samarbejdspartnere omkring barnet. 

 At familien er indstillet på at samarbejde med Københavns Kommune. 

 

 

 

Matchprocessens forløb 

Plejefamilien orienteres om det videre forløb. Når Center for Familiepleje modtager 

plejetilladelse mm. fra plejefamilien, skal denne kontaktes med henblik på at aftale 

tid til samtale i deres hjem. Der skal afholdes en samtale af omkring tre timers varig-

hed, og der deltager altid to familieplejekonsulenter fra Center for Familiepleje. Ved 

samtalen vil familieplejekonsulenterne tage udgangspunkt i Socialtilsynets plejetilla-

delse og tilsynsrapport. Endvidere vil der blive foretaget et tilknytnings- og mentali-

seringsinterview med plejefamilien, med mindre det vurderes ikke at være relevant i 

den pågældende plejefamilie.  

 

Såfremt det vurderes, at familien umiddelbart vil være et godt match i forhold til 

det/de børn familieplejekonsulenterne har i tankerne, laves en konkret aftale om et 

matchinterview med det samme. Inden matchinterviewet sendes en mail til familien, 

hvoraf formålet med interviewet opridses samt de emner, der vil blive berørt i løbet 

af besøget. 

 

Hvis der under telefoninterviewet fremkommer oplysninger, der betyder, at familien 

alligevel ikke umiddelbart vurderes at være et godt match meddeles dette og der la-

ves ingen konkrete aftaler om interview, med mindre det vurderes, at familien har 

nogle særlige kompetencer, som vil være relevante i forhold til et andet plejebarn.  

 

Pjece med information om at være plejefamilie medsendes oplysningsskemaet, se 

bilag 4. 

 

Matchinterviewet 

 

Hvem skal interviewes? 

Ved matchinterviewene vil familieplejekonsulenterne som udgangspunkt udelukken-

de tale med plejeforældrene, idet Socialtilsynet har talt med egne hjemmeboende 

børn og evt. plejebørn. Såfremt det alligevel vurderes at være relevant at tale med 

egne børn og eventuelle plejebørn, vil familieplejekonsulenterne tale med samtlige 

familiemedlemmer. 

 

Hvordan foregår interviewet? 

Matchinterviewet er fastsat til et enkelt besøg i plejefamilien med mindre det vurde-

res relevant med flere interview. Matchinterviewet har en varighed af omkring tre 



 

 

 

22 
 

timer. Ved matchinterviewet er der som nævnt, altid to familieplejekonsulenter til-

stede, således at disse kan drøfte faglige vurderinger efterfølgende. Endvidere er det 

godt at være to ved denne type besøg, for på den måde at sikre vurderingen af, om 

plejefamilien vil være det rette match for det barn, som familieplejekonsulenterne har 

i tankerne. Arbejdsfordelingen vil være således, at en familieplejekonsulent skriver 

og en anden interviewer og observerer. Ved matchinterviewet vil familieplejekonsu-

lenterne foretage et tilknytnings- og mentaliseringsinterview. 
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Godkendelse 

- Konkrete- og Netværksplejefamilier 
 

I godkendelsesprocessen af en potentiel konkret- eller netværksplejefamilie danner 

godkendelsesinterviewene grundlag for, om familien kan godkendes som plejefami-

lie – sammenholdt med baggrundsoplysninger på de enkelte familiemedlemmer.  

 

I forhold til godkendelse af en netværksplejefamilie henvises i øvrigt til ”Inspirati-

onsmateriale til arbejdet med netværksanbringelser” (Bressendorff og Larsen 2011). 

I Inspirationsmaterialet kan der hentes hjælp og inspiration til særlige opmærksom-

hedspunkter og metoder i arbejdet med netværksfamilier i en godkendelsesproces, ud 

fra konkrete metoder og forskning på området. 

  

Godkendelsesprocessen 

I de følgende afsnit beskrives godkendelsesprocessen fra en potentiel konkret- eller 

netværksplejefamilie er fundet, til en afgørelse om godkendelse foreligger. 

 

Indledende telefonisk kontakt 

Ved den indledende kontakt over telefonen er det vigtigt at oplyse de potentielle ple-

jeforældre om, hvad familien skal overveje inden de endeligt beslutter sig for at være 

plejefamilie og hvad forvaltningen vil forvente af dem, såfremt de bliver plejefami-

lie. Endvidere er det vigtigt, at rammerne for den foreliggende undersøgelse skitse-

res.  

 

Emner ved den indledende telefoniske kontakt 

 

Familien skal overveje 

 At det at være plejefamilie involverer hele familien. 

 At plejebarnet sandsynligvis vil have manglet god kontakt til voksne, og der-

for vil have behov for kontakt mange timer hver dag. 

 At et nyt barn i familien griber ind i familiens egne børns liv. 

 At hele familien skal synes det er en god idé. 

 Om familien kan håndtere samværet med barnets forældre. 

 At familien bliver en ”offentlig familie”, hvor professionelle samarbejds-

partnere ofte vil komme i familiens hjem. 

 At familien kan sige nej, og i stedet vælge at støtte barnet på en anden måde. 
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Forvaltningens forventninger 

 At familien kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvik-

ling. 

 At familien kan samarbejde med barnets forældre og øvrige familie. 

 At familien er indstillet på at samarbejde med de offentlige myndigheder. 

 

Attester 

 At Center for Familiepleje skal indhente straffe- og børneattester på samtlige 

personer i hjemmet over 18 år. 

 Der anmodes om samtykke til at indhente børneattest på hjemmeboende børn 

over 15 år.  

 Familien skal underskrive en helbredserklæring.  

 

Godkendelsens forløb 

Slutteligt skal familien orienteres om det videre forløb. Når Center for Familiepleje 

modtager oplysningsskemaet retur og straffeattesterne modtages fra politiet, skal 

familien kontaktes med henblik på at aftale tid til samtale i deres hjem. Ved besøgene 

vil familieplejekonsulenterne tale med samtlige familiemedlemmer, herunder famili-

ens hjemmeboende børn. Der skal afholdes to samtaler med omkring en uges inter-

val. Samtalerne vil have en varighed af tre til fem timer, og der deltager altid to fami-

lieplejekonsulenter fra Center for Familiepleje. Ved samtalen vil familieplejekonsu-

lenterne blandt andet berøre emner som motivation for at være plejefamilie, opvækst, 

samlivsforhold, uddannelse, arbejde, fritidsinteresser etc. Familien skal endvidere 

gøres opmærksom på, at der i forbindelse med et tilknytnings- og mentaliseringsin-

terview vil blive stillet nogle spørgsmål af privat og personlig karakter. Familiepleje-

konsulenterne vil endvidere tale med familiens hjemmeboende børn.  

 

Såfremt familien umiddelbart findes egnet, mailes/sendes med posten et oplysnings-

skema, som familien bedes udfylde og returnere. Med oplysningsskemaet sendes 

samtykkeerklæringer til at indhente straffe- og børneattester hos politiet, samt en 

helbredserklæring til underskrivelse. 

 

Pjece med information om at være netværksplejefamilie eller aflastningsfamilie med-

sendes oplysningsskemaet, se bilag 5. 

 

Afslag 

Hvis der under telefoninterviewet fremkommer oplysninger, der betyder, at familien 

ikke vil kunne godkendes som plejefamilie, skal dette oplyses med det samme og 

interviewet venligt afbrydes. Afslaget skal begrundes i forhold til Center for Fami-

lieplejes fastsatte regler samt lovgivningen.  
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Straffeattest og børneattest 

Når oplysningsskemaet er retur, oprettes en personalesag, og der indhentes straffeat-

tester hos politiet. Der indhentes henholdsvis straffeattest og børneattest jf. §§ 22 og 

36 i bekendtgørelse for Det Centrale Kriminalregister (Justitsministeriet 2000). 

Umiddelbart efter at straffeattest og børneattest modtages fra politiet, og disse er 

uden tilføjelser, kontaktes familien med henblik på en tid til samtale. Såfremt der er 

tilføjelser på straffeattesten, skal Center for Familiepleje i det konkrete tilfælde ud fra 

kriminalitetens art vurdere, hvilken betydning det får for godkendelsen som plejefa-

milie. Den faglige leder skal altid inddrages i en sådan vurdering. Den pågældende 

indkaldes eventuelt til et møde i Center for Familiepleje, hvor den faglige leder kan 

deltage ud fra en konkret vurdering. Ved et sådant møde skal årsagen til dommen 

gennemgås, og pågældende vil modtage begrundelse for et evt. afslag. Ved tilføjelser 

på børneattesten, skal familien/personen umiddelbart have afslag på en videre god-

kendelse som plejefamilie.  

 

Helbredserklæring 

Familien skal returnere en underskrevet helbredserklæring sammen med oplysnings-

skemaet. I helbredserklæringen oplyser familien, om de har helbredsproblemer, og 

om nogen i familien tidligere har lidt af alvorlige sygdomme, som giver anledning til 

fortsat behandling, herunder brug af medicin. Såfremt en person i familien lider af en 

livstruende progredierende sygdom, en smitsom sygdom eller er stærkt invalideret 

skal Center for Familiepleje i det konkrete tilfælde vurdere, hvilken betydning syg-

dommen får for familiens godkendelse som plejefamilie. Den faglige leder skal altid 

inddrages i en sådan vurdering. I tvivlstilfælde kan helbredsattest fra egen læge re-

kvireres. Udgiften afholdes af Center for Familiepleje. 

 

Godkendelsesinterviewene 

Godkendelsesinterviewene foregår som nævnt over to besøg.  

 

Hvem skal interviewes? 

Center for Familiepleje er af den opfattelse, at en godkendelse som plejeforældre er 

et familieanliggende, hvorfor hjemmeboende børn – egne såvel som plejebørn – skal 

være med i processen fra begyndelsen. Det er væsentligt at tale med børnene om det 

at skulle være plejefamilie, og at dette kan få betydning for deres liv. Dette er af af-

gørende betydning da et plejeforhold kun kan blive en succes, hvis samtlige familie-

medlemmer trives i det – herunder også de biologiske børn (Larsen 2008). Ved besø-

gene i plejeforældrenes hjem vil familieplejekonsulenterne derfor tale med samtlige 

familiemedlemmer, herunder egne børn og eventuelle plejebørn. 

 

Hvordan foregår interviewet? 

Godkendelsesinterviewet foregår over to besøg i plejeforældrenes hjem. Første inter-

view vil have en varighed på tre til fem timer, hvor andet interview som hovedregel 

vil have en varighed på to til tre timer. Ved interviewene er der altid to familiepleje-
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konsulenter tilstede, således at disse kan drøfte faglige vurderinger efterfølgende og 

planlægge interview nummer to. Endvidere er det godt at være to, for på den måde at 

mindske risikoen for at vurderingen af familien baseres på familieplejekonsulentens 

egen forforståelse og sympati - eller det modsatte - for de potentielle plejeforældre, 

frem for deres evne til at knytte an til et plejebarn. 

 

Inden første godkendelsesinterview sendes et brev til familien, hvoraf formålet med 

besøgene opridses samt de emner, der vil blive berørt i løbet af besøgene, herunder 

også oplysning om et evt. tilknytnings- og mentaliseringsinterview. Det er væsent-

ligt, at familieplejekonsulenterne er opmærksomme på, at der ved et godkendelsesin-

terview vil være et følelsesmæssigt pres, som kan påvirke samtalen, idet de potentiel-

le plejeforældre kan føle, at de er til ”eksamen” (ved godkendelsesinterview af net-

værksplejeforældre henvises i øvrigt til ”Inspirationsmateriale til arbejdet med net-

værksanbringelser”, Bressendorff og Lasen 2011). Ved første besøg vil familiepleje-

konsulenterne foretage et tilknytnings- og mentaliseringsinterview, med mindre det 

vurderes ikke at være relevant i den konkrete familie.  

 

Ved selve godkendelsesinterviewet kan der, når halvdelen af tiden er gået, være be-

hov for en pause, hvor familieplejekonsulenterne kan tage en snak om, hvor inter-

viewet skal føres hen, og hvorvidt der skal ekstra fokus på nogle særlige spørgsmål. 

Familien kan orienteres om, at der eventuelt bliver behov for en pause undervejs, 

inden interviewet påbegyndes.  

 

Ved det andet besøg i familien er fokus primært at tale med børnene i familien og/ 

eller at afholde tilknytnings- og mentaliseringsinterview. Der kan også være spørgs-

mål, der har behov for at blive uddybet eller emner, som ikke blev berørt ved første 

besøg, der er væsentlige at få spurgt ind til.  Der kan også være opstået en tvivl hos 

familieplejekonsulenterne om, hvorvidt familien kan godkendes til plejefamilie, som 

skal afdækkes. Såfremt familien ikke har hjemmeboende børn, er bosiddende uden 

for københavnsområdet og der i øvrigt ikke er tvivl om, hvorvidt de er egnede som 

plejefamilie, kan andet besøg afholdes som telefonisk interview, hvor der samles op 

på det første besøg.  

 

 

Ved afslag 

I de tilfælde, hvor en familie ikke kan godkendes som plejefamilie, skal der gives et 

afslag. Hvis begge familieplejekonsulenter efter første besøg er enige om, at familien 

ikke kan godkendes som plejefamilie, skal dette meddeles familien og besøg nummer 

to aflyses. Afslag gives skriftligt med en kort begrundelse, og oplysninger om at på-

gældende familieplejekonsulenter kan kontaktes for yderligere begrundelse for afsla-

get. Et afslag på godkendelse som netværksplejefamilie kan ikke indbringes for an-

den administrativ myndighed jf. servicelovens § 66 a, stk. 7. 
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Ekspedition 

Center for Familiepleje tilstræber, at familien senest tre uger efter godkendelsesbesø-

get modtager kopi af godkendelsesrapport i underskrevet stand samt plejetilladelse. 

Inden den endelige godkendelsesrapport sendes til familien, skal de have haft mulig-

hed for at gennemse godkendelsesrapporten for eventuelle misforståelser. Familien 

har ingen indsigelsesret i forhold til familieplejekonsulenternes vurdering og anbefa-

ling.  

 

Tavshedspligt 

Godkendelsesrapporten er kun til rådighed for Københavns kommune, da den inde-

holder fortrolige oplysninger, der vedrører plejefamiliens private forhold. Disse op-

lysninger er ikke – uden plejefamiliens tilladelse – omfattet af aktindsigt jf. Lov om 

offentlighed i forvaltningen § 30 (Justitsministeriet 2013). 

 

Familien skal ved godkendelsesinterviewet give samtykke til, at godkendelsesrappor-

ten i sin helhed må fremsendes til børnefamiliecentret. 

 

Grundkursus 

I forbindelse med godkendelsen skal familien indkaldes til det obligatoriske grund-

kursus jf. servicelovens § 66 a, stk. 3. Begge plejeforældre skal deltage i kurset, som 

for døgnplejefamilier foregår over fire weekenddage fra kl. 9-16. Kurset indeholder 

temaer, som plejefamilier skal have viden om og indsigt i. I vejledningen til loven 

nævnes tre fokusområder, som skal medtages på hvert kursus: omsorgssvigtede børn, 

samarbejde med den biologiske familie, den sociale forvaltning, det offentlige og 

påvirkningen i familien, når den bliver plejefamilie. Derudover er det op til den en-

kelte kommune at fastlægge indholdet. Udover disse temaer er fokus på børn med 

etnisk minoritetsbaggrund, konflikthåndtering, den sociale lovgivning, livshistorie-

bøger, netværksgrupper og tilknytning. Indholdet af kurserne bliver løbende evalue-

ret og justeret, således at kurserne tilpasses kursisternes behov bedst muligt. Kurser-

ne med angivelse af målgruppe, indhold, tidspunkt og sted for afholdelse, annonceres 

løbende på Center for Familieplejes hjemmeside www.centerforfamiliepleje.dk. 

 

 

 

http://www.centerforfamiliepleje.dk/
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Interviewguides 
Der er udarbejdet fire interviewguides fordelt på to kategorier. En interviewguide til 

matchinterview med plejefamilier og en interviewguide til aflastningsfamilier, der 

har en godkendelse fra Socialtilsynet samt en interviewguide til godkendelsesinter-

view med konkrete- og netværksplejefamilier og en godkendelsesinterviewguide 

med konkrete- og netværksaflastningsfamilier. I bilag 3 findes en oversigt over de 

forskellige typer interviewguides. Samtlige interviewguides forefindes i en udgave 

med og en udgave uden tilknytnings- og mentaliseringsinterviewet.   

 

Samtlige interviewguides angiver emnerne og rækkefølgen i det interview som fore-

stås. Idet match- og godkendelsesinterview er baseret på gensidig dialog, vil der ind-

imellem opstå situationer, hvor det vil være nødvendigt at afvige fra interviewguiden. 

Interviewguiden skal derfor – i denne forbindelse – primært ses som en støtte til, at 

alle væsentlige emner bliver drøftet med familien. Hver interviewguide indeholder de 

sædvanlige emner, der skal dækkes, og forslag til spørgsmål.  

 

Matchinterview 

Matchinterviewguiden indeholder spørgsmål til de plejefamilier, som er generelt 

godkendte med en plejetilladelse fra Socialtilsynet. Idet der allerede foreligger en 

godkendelse, er det relevant, i hvert enkelt tilfælde at afstemme og justere spørgsmå-

lene i interviewguiden ud fra de allerede foreliggende oplysninger i tilsynsrapport og 

plejetilladelse udarbejdet af Socialtilsynet. Endvidere skal det i hvert enkelt tilfælde 

altid vurderes, om der skal foretages et tilknytnings- og mentaliseringsinterview. 

 

Godkendelsesinterview 

Godkendelsesinterviewet indeholder spørgsmål til godkendelse af konkrete- og net-

værksplejefamilier. Idet familien som udgangspunkt har en relation til barnet, vil det 

være nødvendigt at afstemme og justere spørgsmålene i interviewguiden i forhold til 

deres relevans i den konkrete situation. De fakta orienterede spørgsmål fra inter-

viewguiden indgår i interviewguiden med supplerende spørgsmål, der kan anvendes 

som supplement til familiens besvarelser i oplysningsskemaet. Det vil dog altid være 

relevant at vurdere, om der er behov for uddybning, eller om svarene fra oplysnings-

skemaet er præcise og dækkende. Endvidere skal det i hvert enkelt tilfælde altid vur-

deres, om der skal foretages et tilknytnings- og mentaliseringsinterview. 

 

Emner ved match- og godkendelsesinterview 

 

Præsentation 

Det er vigtigt, at formålet med interviewet er helt klart for alle parter inden inter-

viewet starter. Endvidere skal interviewets form og rammerne for det være oplyst. 
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Såfremt der indgår tilknytnings- og mentaliseringsinterview skal rammerne og for-

men for dette interview ligeledes oplyses. 

 

Motivation og matchningsforhold 

Det er vigtigt at være opmærksom på om begge parter er motiverede. Den måde 

hvorpå familien omtaler plejebørn og deres behov siger noget om dens evne til at 

sætte sig ind i et plejebarns situation. Endvidere er det væsentligt at kende til famili-

ens tanker om, hvad der vil ske, når plejebarnet ikke længere bor i familien, samt 

hvor mange plejebørn familien forestiller sig at have.   

 

Som oftest vil omverdenen være positiv overfor en families beslutning om at være 

plejefamilie, men det sker, at plejeforældre oplever modstand fra familie og netværk. 

Det er derfor vigtigt, at familien er afklaret omkring en eventuel modstand, og hvor-

dan de vil tackle det, således at de kan skærme barnet fra denne modstand.  

 

For at vurdere hvorvidt plejeforældrene vil være en tryg base for plejebarnet er det en 

god idé at spørge ind til deres oplevelse og forståelse af, hvordan man bedst muligt 

støtter plejebarnet, når det har det svært, er bange eller ked af det. For at vurdere ple-

jeforældrenes rummelighed over for et plejebarn er det relevant at spørge plejeforæl-

drene om, hvordan de vil håndtere et plejebarns følelsesmæssige udbrud som eksem-

pelvis vrede.   

 

Anden etnisk baggrund end dansk 

Såfremt familien skal kunne rumme et barn med anden etnisk baggrund end dansk er 

det vigtigt, at de er rummelige og åbne overfor andre normer og værdier end deres 

egne. De skal have en anerkendende og respekterende holdning til personer med an-

den kulturel, religiøs og etnisk baggrund. Det er vigtigt at få afdækket om der er tale 

om en art ”omvendt ulandshjælp”. En familie der tror, at den skal ”redde” et minori-

tetsbarn fra dets familie og ”gøre det dansk” er næppe egnet i forhold til et barn med 

etnisk minoritetsbaggrund (For konkrete råd og anbefalinger i forhold til vurdering af 

plejefamilier med etnisk minoritets baggrund, se Larsen 2010).  

 

Teenagere 

For at kunne rumme et teenagebarn er det vigtigt, at familien har forståelse for, at 

den første tid i familien, kan være svær for den unge. Det er vigtigt at familien evner 

at vise, at de gerne vil den unge og er proaktive i forhold til den unge, hvis de mær-

ker, at der er noget galt. Herudover skal familien være indstillet på, at støtte den unge 

på en række områder, blandt andet socialt, personligt og omkring skolegang, lektier 

og uddannelsesvalg. Familien skal endvidere være opmærksom på at regler i hjem-

met ikke er for rigide, så de også opleves at give mening for den unge (For konkrete 

råd og anbefalinger i forhold til teenagere i familiepleje, se Larsen, Frederiksen og 

Klyvø 2012). 
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Børn med kroniske sygdomme eller handicaps 

Hvis familien skal kunne rumme et barn med en diagnosticeret kronisk sygdom eller 

et handicap er det essentielt, at plejefamilien er i stand til at sætte sig ind i og forstå 

de kompetencer og udfordringer, som den specifikke diagnose medfører. De skal 

være i stand til at sætte ord på, hvordan de vil støtte og hjælpe barnet med de vanske-

ligheder, som den kroniske sygdom eller handicap medfører. Det er væsentligt at få 

belyst, hvad der ligger til grund for plejefamiliens motivation for at hjælpe et barn 

med en kronisk sygdom eller et handicap. Barnet kan også efter anbringelsen i en 

plejefamilie blive diagnosticeret med en kronisk sygdom eller et handicap. Derfor 

skal der ved match og godkendelsesinterviewene spørges nærmere indtil, hvordan 

plejefamilien vil håndtere en sådan situation eller krise, som det vil være for de fleste 

familier.  

 

Samarbejde og konflikthåndtering 

Det er vigtigt, at plejeforældrene respekterer de biologiske forældre og i hjemmet 

bestræber sig på at have en positiv og anerkendende omtale af forældrene samt anser 

det for vigtigt, at barnet har kontakt til sine forældre. Endvidere er det vigtigt, at ple-

jeforældrene er vidende om, at det kan være nødvendigt at involvere forvaltningen 

ved samarbejdsvanskeligheder.  

 

Boligforhold, miljøbeskrivelse og husdyr 

 

Fysiske rammer 

Det er vigtigt at få beskrevet de fysiske rammer i forhold til matchet med et konkret 

barn. Endvidere er det vigtigt, at et mindre barn placeres fysisk tæt på plejeforældre-

ne i hjemmet. Familiens overvejelser om, hvor et plejebarn skal have sit værelse, kan 

endvidere give en pejling om, hvordan familien vil tage imod et plejebarn. 

 

Skole og institutionstilbud 

Hvordan er mulighederne for, at et plejebarn kan få den hjælp, det evt. har behov for 

eksempelvis i form af specialundervisning, modersmålsundervisning mm. 

 

Transportforhold 

Det er væsentligt at vide, hvordan de offentlige transportmuligheder er samt om fa-

milien har egen bil i forhold til familiens mulighed for at hjælpe med kørsel eksem-

pelvis i forbindelse med samvær.  

 

Husdyr 

Dette er vigtigt at få afklaret i forhold til eventuelle allergikere.  

 

 

Uddannelse, beskæftigelse og økonomi 

Det er vigtigt at vide, hvordan plejeforældrene praktisk forestiller sig, at det skal fun-

gere med et plejebarn ved siden af uddannelse/arbejde.  
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Sproglige kompetencer 

Mindst en af forældrene skal mestre dansk i skrift og tale på et sådant niveau, at de 

kan give og modtage kompliceret information (gælder ikke netværksgodkendelser). 

Plejeforældrenes sproglige kompetencer skal altid afdækkes, idet viden herom kan 

være central for fremtidige matchninger af børn med forskellige sproglige baggrun-

de. 

 

Økonomiske forhold 

Familiens økonomi skal afdækkes i forhold til en vurdering af, om den hænger sam-

men. Herudover kan det sige noget om motivationen for at være plejefamilie. Det er i 

den forbindelse vigtigt at være opmærksom på, at der ikke er fokus på økonomi i 

overvejelserne omkring at være plejefamilie. 

 

Helbredsmæssige forhold og livsstil 

Det er vigtigt at få afklaret familiens helbredsforhold, herunder brug af medicin, idet 

de skal have overskud til et plejebarn. Se endvidere afsnit om helbredserklæring side 

24. 

 

Kost og Motion 

I forhold til et plejebarn med vægtproblemer eller en spiseforstyrrelse er det særlig 

vigtigt, at familien er opmærksom og har fokus på den daglige kost og motion. Alle 

børn har godt af sund kost og motion, hvorfor plejeforældrene skal hjælpe børnene til 

at spise sundt og dyrke motion. 

 

Rygning 

Plejefamilier er ikke omfattet af Københavns Kommunes rygepolitik, idet de ikke er 

at betragte som kommunalt ansatte i fagretslig forstand. Det indebærer derfor, at Kø-

benhavns Kommune ikke kan fastsætte rygeregler i den enkelte plejefamilie, men i 

stedet må præsentere vores forventninger til rygning, som plejefamilien herefter må 

forholde sig til.  

 

Vi forventer: 

- At plejefamilien ikke ryger i samværet med plejebarnet 

- At rygning altid foregår i det fri 

 

Disse forventninger skal præsenteres for plejefamilien, og deres tilbagemeldinger 

skal indgå i den samlede vurdering og anbefaling. Vurderer Center for Familiepleje, 

at en familie ikke bør anvendes alene på grund af deres rygepraksis, bør dette drøftes 

med familien forud for afslaget. 

 

Alkohol  

Det er vigtigt at få afklaret familiens forhold til og forbrug af alkohol for at afdække 

eventuelle misbrugsproblematikker. Endvidere kommer flere plejebørn fra misbrugs-
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hjem, hvorfor det er væsentligt at være bekendt med, hvor meget og i hvilke situatio-

ner familien indtager alkohol. 

 

Trosforhold 

Et plejebarn bør som udgangspunkt ikke anbringes i en praktiserende religiøs fami-

lie, med mindre den biologiske familie har samme religiøse trosretning. Et barn med 

en anden tro kan anbringes i en plejefamilie, såfremt familien er indstillede på, at 

barnet kan praktisere sin tro. 

 

Socialt netværk og fritidsliv 

Dette punkt er vigtigt for at kunne vurdere familiens ressourcer og overskud. Endvi-

dere vil det være nyttigt at vide noget om familiens interesser i forhold til det konkre-

te match.  

 

Familiedynamik og børneopdragelse 

Dette er et punkt, som fortæller meget om den enkeltes opfattelse af sig selv som en 

del af et fællesskab. Nogle af spørgsmålene kan stilles direkte, mens andre kan stilles 

på ”kryds”, eksempelvis ”du fortalte under beskrivelsen af din rolle i en samarbejds-

situation, at du er meget selvstændig? Hvilken betydning tænker du, at det har for 

jeres ægteskab?”.  

 

Beskrivelse af egne børn 

Den måde hvorpå familien beskriver sine egne børn fortæller meget om børnenes 

placering i familien, og forældrenes syn på børn. Såfremt familien idylliserer familie-

livet, kan spørgsmål i tredjeperson anvendes såsom: ”hvis nu jeg spurgte jeres børn, 

hvad tror I så, at de ville svare…” eller ”Hvilke konflikter har jeres venner typisk 

med deres børn”?   

 

Det er vigtigt, at familien er opmærksom på, at der sandsynligvis vil opstå jalousi 

mellem egne børn og et plejebarn/børn. For at forebygge eller begrænse jalousi er det 

vigtigt, at de biologiske børn ikke føler sig usikre på deres plads i familien, og at de 

føler sig hørt. Når der opstår jalousi mellem plejebarnet og plejeforældrenes egne 

børn, er det af afgørende betydning, at plejeforældrene er anerkendende og lydhøre 

overfor barnets følelser. Det vigtigste er derfor, at plejeforældrene er opmærksomme 

på denne problemstilling og parate til at imødekomme deres egne børns behov, uden 

at dette bliver til skade for plejebarnet, så der kan gribes ind før et egentlig problem 

opstår. 

 

Endvidere vægter vi observation af familiens interaktion, herunder egne børns til-

hørsforhold i familien. 

 

Børneopdragelse 

Emnet kan sige meget om familiens menneskesyn og indsigt i børns formåen. Børn 

er forskellige og skal derfor ikke behandles ens, hvorfor der ikke er rigtige eller for-
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kerte svar. Opdragelsesstilen må dog ikke være af en sådan karakter, at det er skade-

ligt for barnet. Ifølge dansk lovgivning er det forbudt at slå børn. Af forældreansvars-

lovens § 2 stk. 2 fremgår det at ”Børn har ret til omsorg og tryghed. Det skal be-

handles med respekt for sin person og må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller 

anden krænkende behandling” (Justitsministeriet 2015). Spørg ind til familiens syn 

på opdragelse, og hvordan det kommer til udtryk i dagligdagen.  

 

Støtte til skolegang 

Forskning viser, at den væsentligste faktor for at anbragte børn klarer sig godt i vok-

senalderen er, at de klarer sig godt i skolen og får en uddannelse. Punktet skal derfor 

afdække kommende plejeforældres forudsætninger for at hjælpe plejebarnet med 

lektier i de forskellige fag i skolen. Det skal undersøges om plejeforældrene har fag-

lige vanskeligheder med bestemte fag, CFF kan evt. tilbyde betalt lektiehjælp, samt 

hvor meget skolegang plejeforældrene har og hvilke færdigheder de har. En måde at 

spørge til dette på kan være at interessere sig for hvordan plejefamilien har formået 

at hjælpe evt. egne børn i de forskellige fag i skolen og om familien har rutiner om-

kring skolegang og lektielæsning.  

 

Støtte til udvikling af almenviden 

Det er væsentligt at plejeforældre er opmærksomme og indstillede på at de skal bi-

drage til stimulere barnets sprog, begrebsverden og generelle viden om samfundsfor-

hold, politik, natur/dyr, historie og kultur. Almen viden kan tænkes ind i dagligdagen 

på mange forskellige måder. F.eks. kan plejeforældre sammen med børnene gå på 

biblioteket og læse/låne bøger. Plejeforældre kan gå i biografen, på museum, planeta-

rium, i skoven, eller på stranden med barnet, hvor der kan samtales om hvad man her 

finder. Man kan som plejeforældre læse en artikel i en avis eller se nyheder og ud-

sendelser sammen med sit plejebarn.   

 

Seksuelle grænser i forhold til børn 

Det er vanskeligt at afdække eventuelle pædofile tendenser, men det er en faktor, 

som er væsentlig at have med sig i arbejdet med at godkende familier som omsorgs-

personer for børn. Endvidere er der ifølge LOS
5
 en signalværdi i at italesætte pro-

blemstillingen omkring seksuelle overgreb, da det viser en naturlig tilgang til emnet 

og en bevidst forholden sig til problemstillingen. En måde til at afdække eventuelle 

pædofile tendenser er ifølge LOS, at spørge ind til, hvordan personen vil reagere på 

seksuelt grænseoverskridende adfærd og om personen har sunde grænser for, hvor 

intim en voksen har lov at være med et barn. Ved at tale om problemerne omkring 

seksuelle overgreb signaleres det ligeledes, at der vil blive stillet spørgsmålstegn ved 

plejeforældrenes praksis overfor et plejebarn, såfremt der er en adfærd som undrer 

efter plejebarnet er flyttet ind (LOS 2004).  Der henvises i øvrigt til det nationale 

videnscenter for sociale indsatser ved seksuelle overgrebs (SISO) telefonrådgivning 

(2077 1120) samt udgivelserne ”En tryg anbringelse - forebyggelse af seksuelle 

                                                 
5
 LOS står for Landsforeningen af Opholdssteder, botilbud og Skolebehandlingstilbud. 
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overgreb med børn og unge”(Social- og indenrigsministeriet 2011) og ”Den profes-

sionelle tvivl – tegn og reaktioner på seksuelle overgreb med børn og unge”, (Social- 

og indenrigsministeriet 2010). Se også www.socialstyrelsen.dk/overgreb. 

 

Opvækst (for begge parter) 

En plejeforælders bevidsthed om sit liv og evne til at reflektere vil komme til udtryk, 

når han/hun fortæller sin livshistorie. Måden vedkommende fortæller på og det der 

lægges vægt på, siger meget om personen, og hvordan vedkommende har valgt at 

bruge sin livserfaring.    

 

Nuværende forhold til familie 

Nuværende forhold til familie og søskende kan fortælle os om dynamikken i famili-

en. Derudover kan nuværende familieforhold vise noget om, hvorvidt en person med 

smertefulde følelser fra opvæksten har arbejdet med disse.  

 

 

Parforhold og krisehåndtering 

Det er vigtigt at få belyst om parforholdet er stabilt, idet plejebørn har brug for ro og 

stabilitet. Endvidere er det vigtigt at finde frem til, om der er væsentlige konfliktom-

råder i familien såsom sorg over barnløshed mm. Det er vigtigt, at familien ikke ser 

et plejebarn som en erstatning for et biologisk barn. 

 

I forhold til spørgsmålet om kriser, er det interessante ikke selve krisen, men hvordan 

familien/den enkelte er kommet gennem krisen. Hvordan de har tacklet den. 

 

Samtale med plejeforældrenes egne børn 

Formålet med samtalen skal være klar for barnet, således at det ikke føler sig usikker 

på samtalen, og om/hvordan dets udtalelser skal anvendes efterfølgende (for uddyb-

ning heraf, se side 17).  

 

afslutning 

Interviewet skal afsluttes på en måde sådan, at samtlige familiemedlemmer føler, at 

de har fået svar på de spørgsmål, de eventuelt måtte have.  

 

AAI og PDI interview 

Plejeforældrenes narrative fortællestil, altså måden de fortæller om deres opvækst, 

siger noget om deres tilknytningsmønster jf. AAI-interviewet, som man kan lade sig 

inspirere af (læs mere på side 10, for interviewguide se bilag 2). Ifølge AAI-

interviewet evalueres svarene ud fra to dimensioner: 

 

 Sammenhæng. 

 Evnen til at reflektere over andres motiver. 
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Sammenhæng ses når den interviewede fremviser en tydelig, overbevisende og ord-

net beskrivelse samt fremstår sandfærdig, omhyggelig og komplet. Evnen til at re-

flektere indebærer, at den interviewede kan se sine oplevelser udefra. Endvidere skal 

den interviewede være i stand til at se sin egen opvækst ud fra sine forældres per-

spektiv eller kunne reflektere over hvorfor forældrene handlede, som de gjorde (Cor-

lin 2014).  



 

 

 

36 
 

Skema for matchnotat og godkendelsesrapport 
Det er vigtigt at familieplejekonsulenterne udfylder skemaerne for matchnotat og 

godkendelsesrapport på nogenlunde samme måde hver gang, således at det skriftlige 

udtryk har et ensartet præg med samme struktur og oplysninger. Et ensartet præg 

overskueliggør de enkelte notater og rapporter, således at de er anvendelige – også 

når den familieplejekonsulent, der har skrevet notatet eller rapporten, ikke er tilstede. 

 

Matchnotatet tager udgangspunkt i tilsynsrapporten fra socialtilsynet og indeholder 

udelukkende supplerende tilføjelser, såfremt det skønnes relevant.   

 

Såfremt der er foretaget et tilknytnings- og mentaliseringsinterview indgår analysen 

af dette interview i vurderingsafsnittet ud fra vurderingen af, om plejeforældrene 

udviser evne til at: ”skabe og udvikle tryghed og gensidig tilknytning med et pleje-

barn(ung), som ofte har en historie med tilknytningsvanskeligheder og tab af tilknyt-

ningspersoner”. Endvidere fremgår det af vurderingsafsnittet, hvilke udviklingsom-

råder sagsbehandler, konsulent og familien skal være opmærksom på i det fremtidige 

samarbejde.  
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Bilag 1 

Typer af plejefamilier 

 

Aflastningsplejeforældre 

En aflastningsordning er en frivillig forebyggende foranstaltning efter serviceloven 

og har til formål at yde særlig bistand til barnet og dets familie. Barnet har under 

aflastningsordningen fortsat bopæl hos sine forældre, med mindre der er tale om af-

lastningsordning fra barnets døgnopholdssted.   

 

Aflastningsplejeforældre kan være generelt-, konkret- eller netværksgodkendt. God-

kendelsesprocessen tilrettelægges efter hvilken type aflastningsfamilie, der er tale 

om. Center for Familiepleje godkender familier til konkrete- og netværksaflastnings-

forhold. På samme måde som godkendelse til konkret- og netværksdøgnplejefamilie 

er godkendelsen som konkret- og netværksaflastningsfamilie baseret på et grundigt 

godkendelsesinterview og deltagelse i obligatorisk grundkursus i at være plejefami-

lie. Center for Familiepleje foretager matchinterview i de generelt godkendte aflast-

ningsfamilier, som har en godkendelse fra Socialtilsynet, for derigennem at styrke 

matchet mellem barn og aflastningsforældre. Center for Familiepleje anvender sam-

me procedure for generelt godkendte aflastningsfamilier, som ved generelt godkend-

te døgnplejefamilier. 

 

 

Hvad siger loven? 

§ 52, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om foranstaltninger efter stk. 

3, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en 

ungs særlige behov for støtte. 

Stk 3. Kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp inden for forskellige typer af til-

bud, herunder: 

Pkt. 5 Aflastningsordning, jf. § 55, i en plejefamilie, kommunal plejefamilie eller 

netværksplejefamilie eller på et opholdssted eller en døgninstitution, jf. § 66, nr. 1-3, 

5 og 6. 

 

§ 55, stk. 1. Under et døgnophold efter § 52, stk. 5 modtager barnet eller den unge 

omsorg, personlig støtte, socialpædagogisk rådgivning og behandling. 

Stk. 2. Et aflastningsophold, som ydes under et døgnophold, indgår som en ydelse 

efter stk. 1. 

 

Aflastningsplejeforældre såvel generelt- konkret- og netværksgodkendte skal deltage 

i et obligatorisk grundkursus for plejefamilier jf. Lov om Socialtilsyn § 5, stk. 7 og 

Servicelovens § 66 a stk. 3. Varigheden af kurset er som minimum to hele kursusda-

ge jf. Bekendtgørelse om plejefamilier § 6, stk. 6.  
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Forstærket plejefamilie 

I stedet for kommunale plejefamilier (servicelovens § 66, stk. 1 nr. 2) har Køben-

havns Kommune valgt at anvende forstærkede plejefamilier, der er generelt godkendt 

jf. servicelovens § 66 a, stk. 1 nr. 1. De forstærkede plejefamilier vil ofte modtage 

børn med mere komplekse problemstillinger, og der stilles krav om begrænset er-

hvervs arbejde. En forstærket plejefamilie er ofte en erfaren plejefamilie eller famili-

er med en børneprofessionel baggrund. Den forstærkede plejefamilie skal have mere 

supervision og mere efteruddannelse. Den forstærkede plejefamilie godkendes som 

generelt godkendte plejefamilier. 

 

Hvad siger loven? 

Jf. Lov om Socialtilsyn § 4, stk. 1 godkender og fører Socialtilsynet driftsorienteret 

tilsyn med plejefamilier og kommunale plejefamilier jf. § 66, stk. 1, nr. 1 og 2, i Ser-

viceloven. Socialtilsynet træffer afgørelse om godkendelse på baggrund af en vurde-

ring af familiens samlede forhold jf. § 5, stk. 1 i Lov om Socialtilsyn. Det er en be-

tingelse, at familien ud fra en samlet vurdering har den fornødne kvalitet jf. Lov om 

Socialtilsyn § 6. 

 

Jf. Lov om Socialtilsyn § 5 stk. 7 skal Socialtilsynet i forbindelse med godkendelsen 

sikre, at plejefamilien gennemfører et kursus i at være plejefamilie. Med mindre sær-

lige forhold gør sig gældende, skal kurset være gennemført, inden plejefamilien mod-

tager et barn eller en ung i pleje jf. bekendtgørelse om plejefamilier 6 stk. 4, og kur-

set skal som minimum have en varighed svarende til fire hele kursusdage jf. Be-

kendtgørelse om plejefamilier § 6, stk. 5. 

 

Ifølge Bekendtgørelse om plejefamilier § 7 skal anbringende kommune sikre, at ple-

jefamilien løbende modtager efteruddannelse svarende til mindst to hele kursusdage 

årligt. Københavns Kommune har herudover særlige tilbud om efteruddannelse til de 

forstærkede plejefamilier. Den anbringende kommune er endvidere forpligtet til at 

tilbyde den fornødne supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang jf. 

Bekendtgørelse om plejefamilier § 8. Den anbringende kommune skal herudover jf. 

Bekendtgørelse om plejefamilier § 9 sikre, at kommunale plejefamilier modtager 

yderligere supervision i overensstemmelse med plejeopgavens omfang. Tilsvarende 

gør sig gældende for Københavns Kommunes forstærkede plejefamilier.  
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TFCO træningsfamilien 

En TFCO
6
 familie (kaldet en træningsfamilie), vil modtage unge i alderen 12-18 år, 

som i en periode har behov for en anbringelse. TFCO står for Multidimensional 

treatment Foster Care og er et helhedsorienteret evidensbaseret behandlingsprogram 

målrettet børn og unge i alderen 12-18 år med store følelsesmæssige og adfærdsmæs-

sige vanskeligheder. TFCO indebærer en midlertidig anbringelse i en træningsfami-

lie. Målet for forløbet er, at den unge efter endt behandling kan flytte hjem til sine 

forældre igen.– typisk vil en anbringelse have en varighed af 9-12 måneder. TFCO 

er udviklet for at forbedre effekten af behandling af anbragte unge med udadreage-

rende adfærd. Formålet med TFCO er at kriminalitetsforebygge og bl.a. understøtte 

en stabil skolegang og muliggøre en hjemflytning til den unges biologiske familie 

ved at styrke den unges sociale færdigheder og skabe et positivt samspil i familien. 

Behandlingen udfolder sig mellem den unge og den biologiske familie, træningsfa-

milien og et TFCO-team. Idéen er, at træningsfamilien integrerer den unge i sit liv og 

støtter den unge i at tillære sig positive sociale færdigheder, alt imens et behandlings-

team arbejder med både den unge og dennes biologiske forældre. Undervejs får træ-

ningsfamilien vedvarende støtte og vejledning fra teamets behandlingskoordinator, 

som har det overordnede ansvar for behandlingen.  

En træningsfamilie kan ikke have andre plejebørn end den unge, der er i TFCO be-

handling, heller ikke til lejlighedsvis aflastning. En af de voksne i familien ansættes 

på fuldtid og fungerer som træningsfar eller – mor. Det er ikke muligt at passe et 

arbejde ved siden af arbejdet som træningsforælder. Partneren til den ansatte i TFCO 

skal også være indstillet på at spille en aktiv rolle i TFCO arbejdet. Det er dog be-

handlingskoordinatoren for TFCO, der har det overordnede ansvar for behandlingen. 

Københavns Kommune køber behandlingsdelen hos en ekstern TFCO behandler.  

Hvad siger loven? 

En MTCF træningsfamilie skal godkendes som generel plejefamilie. Der henvises til 

lovgivningen for generelt godkendte (se side 3).  

 

                                                 
6
 TFCO er udviklet af amerikanske Dr. Patricia Chamberlain og Dr. John Reid ved Oregon Social 

Learning Center i Eugene, Oregon. TFCO er baseret på social læringsteori og økologisk systemteori 

og arbejder særligt med adfærdsterapeutiske og kognitive terapielementer. Den første evaluering af 

TFCO udkom i 1990 og siden hen er metoden blevet testet i tre randomiserede forsøg, der har doku-

menteret metodens positive virkning på målgruppen. I Europa anvendes TFCO i Danmark, Sverige, 

Norge, Holland, England, Skotland og Irland. 

 

http://www.oslc.org/
http://www.oslc.org/
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Privat familiepleje 

Privat familiepleje omhandler de tilfælde, hvor et barn under 14 år bor hos andre end 

sine forældre, uden at kommunen er involveret. Såfremt det private plejeophold varer 

ud over tre sammenhængende måneder, skal der foreligge en plejetilladelse. Privat 

familiepleje er ikke en hjælpeforanstaltning efter serviceloven, hvorfor private fami-

lieplejere ikke modtager vederlag eller andre former for økonomisk godtgørelse. Der 

gælder endvidere ingen særskilt tilsynsforpligtelse med børn i privat familiepleje 

(Vejledning nr. 3, 2014, pkt. 106).  

 

Udstedelse af plejetilladelse 

En plejetilladelse skal udstedes af den kommune, hvor plejefamilien har folkeregi-

steradresse. Plejetilladelsen vil altid gælde et konkret barn. Forældremyndighedsin-

dehaveren har pligt til at underrette kommunen, om barnets ophold i plejefamilien og 

hermed at sikre sig, at familien har den fornødne plejetilladelse. 

 

En plejetilladelse skal kun udstedes, hvis opholdet vurderes at være til gavn for bar-

net. For at vurdere hvorvidt en plejetilladelse kan udstedes, skal der foretages en 

nærmere undersøgelse af forholdene i familien. Omfanget af undersøgelsen vil af-

hænge af de konkrete omstændigheder såsom opholdets forventede varighed og bar-

nets tilknytning til familien. Såfremt opholdet forventes at være længerevarende bør 

der foreligge en plejetilladelse, inden barnet tager ophold i familien. Idet længereva-

rende ophold kan resultere i, at der på et senere tidspunkt indgives ansøgning om 

adoption, er det væsentligt at have dette in mente ved undersøgelsen og afgørelsen af, 

om der kan gives en plejetilladelse, for at undgå at et langvarigt plejeforhold må af-

brydes, hvis adoptionsmyndighederne ikke vil godkende familieplejen som adoptan-

ter (Vejledning nr. 3, 2014, pkt. 625).  

 

Godkendelseskriterierne for privat familiepleje er de samme som for generelt god-

kendte plejefamilier, men da vurderingen ofte tager udgangspunkt i barnets tilknyt-

ning til familien, kan godkendelsesprocessen tilrettelægges som en godkendelse til 

konkret- eller netværksplejefamilie. Private familieplejere skal ikke - som øvrige 

plejefamilier - deltage i obligatorisk grundkursus for plejeforældre. 

 

Hvad siger loven? 

Ifølge servicelovens § 78 må ingen modtage et barn under 14 år i døgnophold i privat 

familiepleje i en sammenhængende periode ud over 3 måneder uden at have tilladel-

se dertil fra kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune.  

Stk. 2. Plejetilladelse kan kun udstedes, når det efter en undersøgelse af familieplejen 

må antages, at opholdet vil være til gavn for barnet. Ved udstedelse af plejetilladelse 

skal kommunen gøre forældremyndighedens indehaver opmærksom på bestemmel-

serne i stk. 4.  

Stk. 3. Det påhviler forældremyndighedens indehaver at sikre sig, at plejehjemmet 

har fornøden plejetilladelse.  
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Stk. 4. Børn og unge-udvalget i forældremyndighedsindehaverens opholdskommune 

kan efter begæring af plejeforældrene eller barnet eller den unge beslutte, at et barn 

eller én ung ikke må flyttes eller hjemtages fra en privat familiepleje, såfremt det må 

antages at skade barnet eller den unge. Forud for afgørelsen indhentes udtalelse fra 

den stedlige kommune. 

Stk. 5. En afgørelse efter stk. 4, kan træffes foreløbigt efter reglerne i § 75, når betin-

gelserne herfor er opfyldt. 

Stk. 6. Reglerne i stk. 1-5, gælder ikke i tilfælde, hvor kun den ene af forældrene har 

forældremyndigheden, men barnet eller den unge får døgnophold hos den anden af 

forældrene. 

Stk. 7. Døgnplejehjem, der modtager børn og unge under 18 år, og som drives af pri-

vate uden offentlige midler, må kun oprettes og drives med tilladelse af kommunal-

bestyrelsen i den stedlige kommune. Kommunalbestyrelsen i den stedlige kommune 

fører tilsyn med forholdene i hjemmet. 
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Bilag 2 

Tilknytningshistorie og refleksioner over egen opvækst  

- Udarbejdet af Anne Blom Corlin 

 

Spørgsmålene til plejefamiliens egen opvækst kan indledes som følgende: ”Jeg skal inter-
viewe dig om din opvækst, og om, hvordan den kan have påvirket din personlighed som 
voksen. Jeg vil spørge til dit tidlige forhold til din familie, og hvordan du tror, det kan have 
påvirket dig. Det har ikke nogen betydning om du har oplevet svigt eller problematiske 
ting i din opvækst, eller om du bliver berørt undervejs i interviewet. Jeg er mere optaget 
af, hvordan du forholder dig til din opvækst, fordi vi ved, at det har en betydning for, 
hvordan man varetager omsorgen for plejebørn”.  
 
 Overblik over tidlig familiesituation  
1) Vil du først hjælpe mig med at få et hurtigt overblik over din tidlige familiesituation. 
Hvor er du opvokset? Har du søskende, og hvad har dine forældre beskæftiget sig med?  
 
Forholdet til forældrene i opvæksten  
2) Prøv at beskrive dit forhold til dine forældre i opvæksten. Begynd så langt tilbage, 
som du kan huske? 
 
3) Nu vil jeg bede dig om at vælge tre tillægsord eller ord, som beskriver dit forhold 
til din mor så langt tilbage i barndommen, som du kan huske – så tidligt som muligt, 
men 5-12 års alderen er fint. Jeg ved det kan tage et stykke tid, så tænk dig om et 
øjeblik. Bagefter vil jeg spørge dig, hvorfor du valgte de ord. Ok, lad os gå tilbage og 
tage hvert ord for sig. Er der en hændelse eller en erindring, som du kommer til at 
tænke på, i forhold til ____? (gennemgå hvert tillægsord med henblik på at få en 
specifik erindring). Dette gentages efterfølgende med faderen.  
 
4) Hvem følte du dig mest knyttet til af dine forældre og hvorfor? 

 

Afvisning, tab og andre traumer i opvæksten 

5) Følte du dig nogensinde afvist som barn? Det kan selvfølgelig være, at du ikke 

opfatter det som en egentlig afvisning, når du tænker tilbage på det nu, men det jeg 

spørger til er, om du nogensinde følte dig afvist, da du var barn? 

 Hvis ingen eksempler: Følte du dig nogensinde skubbet væk eller ignoreret? 

 Hvorfor tror du, at din forælder gjorde sådan – tror du han/hun var klar 

over, at han/hun afviste dig?* 

 



 

 

 

43 
 

6) Ud over de vanskelige oplevelser, du allerede har beskrevet, har du så oplevet 

noget andet, som du tror, kan have været traumatisk for dig? 

 

Mentalisering over egen opvækst  

 
7) Overordnet set, hvordan tror du så, at dine oplevelser med dine forældre har 
påvirket din personlighed som voksen?* 
 
8) Er der noget ved dine tidlige oplevelser, som du tror, har hæmmet dig i din udvik-
ling?* 

 Hvis ingen svar: Er der noget som helst ved dine oplevelser som barn, som 
du tror, har holdt din udvikling tilbage eller har påvirket dig negativt? 

 
9) Hvorfor tror du, at dine forældre gjorde som de gjorde, da du var barn? Eller de 
var, som de var? Hvordan forklarer du hans/hendes handlinger? Findes der mon en 
anden forklaring?* 
 
10) Var der nogle andre voksne, som du havde et tæt forhold til, eller som betød 
noget særligt for dig, da du var barn? 
 

Mentalisering over emotionelle (pleje)forældre erfaringer **  

 

11) Hvordan tror du dine barndomsoplevelser med dine forældre påvirker dine erfa-
ringer med at være (pleje) forælder i dag?* 

 

12) Beskriv et tidspunkt i løbet af den forgangne uge hvor du og dit (pleje)barn vir-
kelig ’klikkede’, og havde det godt sammen.  (Evt.: Kan du fortælle mig mere om 
denne hændelse?) 

a. Hvordan føltes det for dig?  
b. Hvordan tror du dit (pleje)barn havde det?* 

 
13) Kan du beskrive et tidspunkt i løbet af den forgangne uge hvor du og dit (ple-

je)barn ikke rigtigt ’klikkede’, havde det lidt svært med hinanden. (evt.: Kan du 
fortælle mig mere om denne hændelse?)  

a. Hvordan føltes det for dig?   
b. Hvordan tror du dit (pleje) barn havde det?* 
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14) Når dit (pleje)barn er ’ude af den’, hvad gør han/hun så? Hvordan føles det for 
dig?  Hvad gør du?* 

 

15) Føler dit (pleje)barn sig nogensinde afvist?* 
 
 
* Disse spørgsmål er ”krav-spørgsmål”, hvilket vil sige, at her forventes det, at plejeforælderen 
kommer med mentaliserende svar da disse typer af spørgsmål stiller krav til plejeforældrenes evne 
til at mentalisere. Svarene her vægter således højere her end ved de andre spørgsmål i forhold til 
vurderingen af mentaliseringsniveauet 
 

** Ved spg. 11-15 vil det være at foretrække, at der spørges ind til en aktuel tilknytningsrelation 
til et plejebarn, hvis der i forvejen bor andre plejebørn hos de pågældende plejeforældre. Hvis 
dette ikke er tilfældet stilles spørgsmålene til egne hjemmeboende børn. Formålet med disse 
spørgsmål (11-15) er at få indblik i plejeforældrenes evne til at mentalisere over forældrelig-
nende relationer til børn. 

 
Spørgsmålene 1-10 er taget fra fra Adult Attachment Interview (AAI). Se mere om AAI interviewet 
I: Sara Daniel (2012): Relation og fortælling. Tilknytningsmønstre i en behandlerkontekst. Sam-
fundslitteratur. Spørgsmålene fra 10 – 16 er taget  Parent Development Interview (PDI) af Slade,  
Aber, Berger, Bresgi & Kaplan, dansk oversættelse. 
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Bilag 3 

Interviewguides til plejefamilier 

Der er fire forskellige interviewguides, fordelt på to kategorier, hhv. til vurdering af allerede godkendte pleje- og aflast-

ningsfamilier eller godkendelse af konkrete- netværkspleje- og aflastningsfamilier. Se modellen nedenfor: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Elle 
Døgnpleje: 

 

Tag den Orange pakke:  

 

 Interviewguide med til-

knytnings- og mentalise-

ringsinterview 

 Matchnotat  

Aflastning: 

 

Tag den Blå pakke: 

 

 Interviewguide 

 Matchnotat 

(Ved behov for tilknytnings- 

og mentaliseringsinterview, 

tag den orange pakke) 

Døgnpleje: 

 

Tag den Røde pakke:  

 

 Oplysningsskema 

 Interviewguide med til-

knytnings- og mentalise-

ringsinterview 

 Godkendelsesrapport  

Aflastning: 

 

Tag den Grønne pakke: 

 

 Oplysningsskema 

 Interviewguide 

 Godkendelsesrapport 

(Ved behov for tilknytnings- 

og mentaliseringsinterview, 

tag den røde pakke) 

Vurdering af allerede godkendte ple-

je- og aflastningsfamilier 

Godkendelse af konkrete- og net-

værkspleje- og aflastningsfamilier 
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Bilag 4 

Informationsmateriale til plejeforældre med en generel plejetilladel-

se fra Socialtilsynet 

 
Hvad sker der inden plejebarnet flytter ind? 

 En medarbejder fra Københavns Kommune aflægger jer et besøg og oriente-

rer om barnet og dets aktuelle situation. I bliver orienteret om de forventnin-

ger, der er til jeres arbejde.  

 Næste skridt vil være et besøg hos jer af barnet og dets forældre. 

 

Når I får et barn i pleje, skal der udfærdiges en familieplejekontrakt, der indeholder 

aftale om: 

 Plejelønnens størrelse (plejevederlag). 

 Eventuelle særlige udgifter. 

 Opsigelsesregler. 

 Forsikringsforhold. 

 Samarbejdet med barnets forældre. 

 Tilsyn og vejledning. 

 

Hvad sker der, når plejebarnet flytter ind? 

 Ofte, men ikke altid, vil barnet i starten opføre sig som gæst i jeres hjem. 

 Det bliver ikke rigtig hverdag før efter 3-4 måneder, hverken for jer eller for 

plejebarnet. 

 Jeres egne børn skal lære en ny kammerat at kende og vænne sig til en ander-

ledes hverdag. 

 

Hvad kan være vanskeligt i forbindelse med plejeforholdet? 

 Jalousi mellem plejebarnet og jeres egne børn. 

 I kan have en følelse af utilstrækkelighed. 

 I kan møde uventede reaktioner hos familie, venner og naboer. 

 At barnets forældre fortsat har forældremyndigheden under plejeforløbet, og 

ikke altid handler, som I synes er godt for plejebarnet. 

 At plejebarnet kan have svært ved at give udtryk for sine positive følelser 

overfor jer. 

 At plejebarnets kan have svært ved at falde til i jeres omgivelser, i skolen osv. 

 At være en ”offentlig familie”, hvor professionelle samarbejdspartnere kan 

have synspunkter om anbringelsen, som afviger fra jeres. 
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Hvem støtter plejefamilien i anbringelsesforløbet? 

 I modtager jævnligt besøg af en medarbejder fra Københavns Kommune, som 

fører tilsyn med plejebarnet.  

 Som plejefamilie vil I modtage løbende vejledning, støtte og supervision. I 

kan altid rette henvendelse til jeres familieplejekonsulent, der er jeres kon-

taktperson i Københavns Kommune, når I har brug for det.  

 I vil løbende blive tilbudt kurser og temadage. 

 Som plejefamilie har man pligt til at deltage i to årlige kursusdage (gælder 

ikke aflastningsfamilier, her tilbydes særskilte efteruddannelsesaktiviteter).  

 

Tavshedspligt 

 Som aflastnings- og plejefamilie har man tavshedspligt med, hvad man erfa-

rer om plejebarnets situation.  

 

Hvordan afsluttes et Plejeforhold? 

Afslutningen på et plejeforhold kan ske på forskellige måder og af forskellige årsa-

ger: 

 Anbringelsesgrundlaget er ikke længere tilstede. 

 Barnet får brug for et andet tilbud. 

 Forældrene ønsker barnet hjemgivet. 

 Københavns Kommune beslutter, at plejeforholdet skal ophøre. 

 Barnet ønsker at flytte. 

 I beslutter jer for at ophøre med plejeforholdet. 

 

Den kommune, som har anbragt barnet, har det endelige ansvar for plejeforholdet 

og vil altid skulle tage stilling til en eventuel hjemgivelse. 

 

Hvad vil det betyde for jer? 

 At I skal sige farvel til plejebarnet, som I har fået et tæt forhold til, og som er 

knyttet til jer. 

 At et plejeforhold måske afsluttes på en måde, I ikke synes om. 

 At jeres kontakt med plejebarnet eventuelt afsluttes. 

 

Plejeløn 

I modtager skattepligtig plejeløn under plejeopholdet. Plejelønnen består af et antal 

plejevederlag, som fastsættes ud fra en samlet vurdering af plejebarnets situation og 

de krav, der stilles til jer. 

 

Udgifter 

Der er faste takster for kost og logi, lomme- og tøjpenge. Disse takster er bestemt af 

barnets alder. Derudover kan man søge særlige udgifter til eksempelvis medicin, 

transport m.m. (Center for Familiepleje, 2015). 
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Skat 

Plejelønnen betragtes som A-indkomst og beskattes. Kost og logi er skattefrit. 
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Bilag 5 
 

Overvejer I at blive netværksplejefamilie eller netværksaflastnings-

familie? 

 
Ved at være netværksplejefamilie eller netværksaflastningsfamilie kan I gøre noget 

værdifuldt for et barn I kender og hjælpe barnets forældre. Inden I beslutter jer, er der 

nogle overvejelser, som hele familien bør gøre sig:  

 
Vil I gerne være netværks aflastnings- eller plejefamilie, er det vigtigt, at I: 

 har en god relation til barnet 

 kan give barnet stabile og trygge rammer og støtte barnets udvikling 

 kan samarbejde med barnets forældre og øvrige familie 

 kan samarbejde med de offentlige myndigheder 

 har et godt helbred 

 har en ren straffeattest 

 har plads, tid og overskud 

 

Hvad skal I tænke over, før I beslutter jer? 

 at være netværkspleje- eller aflastningsfamilie involverer hele familien 

 at jeres indbyrdes roller i familien bliver ændrede 

 at plejebarnet sandsynligvis vil have manglet god kontakt til voksne og vil 

have brug for jer i mange timer hver dag 

 at et nyt barn i familien griber ind i jeres egne børns liv 

 at hele familien skal synes, det er en god idé 

 om I vil kunne magte at have barnet boende barndommen ud 

 om både barnets forældre og andre familiemedlemmer synes det er en god 

idé, at I skal tage jer af barnet – og hvis ikke, hvordan I vil tackle de proble-

mer, uenigheden kan medføre 

 om I kan håndtere samværet med barnets forældre 

 at I kan sige nej, hvis det er for svær en opgave for jer, og i stedet vælge at 

støtte barnet på en anden måde 

 at I bliver en ”offentlig familie”, hvor professionelle samarbejdspartnere ofte 

kommer i jeres hjem 

 

Hvordan bliver I netværksplejefamilie eller netværksaflastningsfamilie? 

 I skal udfylde et oplysningsskema 

 I skal give Center for Familiepleje lov til at indhente oplysninger om jer: hel-

bredsattest, straffe- og børneattest 
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 I får besøg af to medarbejdere fra Center for Familiepleje, som stiller en ræk-

ke spørgsmål og efterfølgende vurderer, om I kan have barnet boende 

 I skal deltage i et obligatorisk grundkursus 

 

Hvad skal der ske, inden plejebarnet flytter ind? 

 Medarbejdere fra Københavns Kommune aflægger jer et besøg, og orienterer 

om barnets aktuelle situation. I bliver orienteret om de forventninger, der er 

til jeres arbejde, og til hvad I kan forvente af hjælp og støtte fra kommunen 

 

Plejekontrakten 

Når I får et barn i pleje, skal der udfærdiges en familieplejekontrakt, der indeholder 

aftale om:  

 dækning af de merudgifter, der er forbundet med at have barnet boende. Der 

er faste takster for kost og logi, lomme- og tøjpenge. Disse takster afhænger 

af barnets alder. Derudover kan man søge om dækning af særlige udgifter til 

f.eks. medicin, transport, fritids aktiviteter m.m. 

 opsigelsesregler 

 forsikringsforhold 

 samarbejdet med barnets forældre 

 tilsyn og vejledning 

 

Hvad kan være vanskeligt i forbindelse med plejeforholdet? 

 jalousi mellem plejebarnet og jeres egne børn 

 relationer til plejebarnets forældre og øvrige familiemedlemmer 

 plejebarnets forældre har forældremyndigheden under plejeforløbet og hand-

ler måske ikke altid, som I synes er bedst for barnet 

 hvis plejebarnet har flyttet skole eller institution, kan det have svært ved at 

falde til i de nye omgivelser 

 at være en ”offentlig familie”, hvor professionelle samarbejdspartnere (psy-

kolog, børne- og ungdomskonsulent m.fl.) kommer i jeres hjem og kan have 

synspunkter omkring anbringelsen, som afviger fra jeres 

 

Hvem støtter plejefamilien i anbringelsesforløbet? 

 I modtager jævnligt besøg af den medarbejder fra socialforvaltningen, der fø-

rer tilsyn med plejebarnet. Endvidere vil I som plejefamilie løbende modtage 

supervision, støtte og vejledning. I kan altid rette henvendelse til jeres net-

værksplejekonsulent, som er jeres kontaktperson i kommunen, når I har brug 

for det. 

 Som netværksplejefamilie skal man deltage i to årlige kursusdage. 

 

Tavshedspligt 

 Som netværksplejefamilie eller netværksaflastningsfamilie har man tavsheds-

pligt med, hvad man erfarer om plejebarnets situation.  
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Hvordan afsluttes et plejeforhold? 

 barnet er blevet voksent og flytter hjemmefra 

 plejebarnet får brug for et andet tilbud 

 forældrene ønsker barnet hjemgivet 

 kommunen beslutter, at barnet ikke længere kan bo hos jer 

 plejebarnet ønsker at flytte 

 I beslutter jer for, at barnet ikke længere kan bo hos jer 

 

Københavns Kommune har det endelige ansvar for plejeforholdet og skal altid tage 

stilling til en eventuel hjemgivelse. 

 

Hvad vil det betyde for jer og for barnet, hvis plejeforholdet bryder sammen? 

 Det kan have store konsekvenser for jer såvel som for barnet, hvis plejefor-

holdet bryder sammen undervejs. Det vil i givet fald være vigtigt at forsøge at 

modvirke, at barnet tager ansvar for sammenbruddet, samt at forsøge at und-

gå, at der opstår så store konflikter, at barnet efterfølgende mister kontakten 

med dele af familien 
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