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Lommepenge til plejebørn
Hvornår, hvorfor og hvor mange



Skal plejebørn have udbetalt deres lommepenge? 
Er det i orden at gøre forskel på de børn, der bor i 
familien? 
Skal plejebørn have pligter? Og må man trække dem i 
lommepengene, hvis de ikke vil hjælpe til? 
Sådan lyder nogle af de spørgsmål, du får svar på i denne 
pjece.

Tøj og lommepenge er en rettighed
I mange familier er lommepenge et emne, der er til diskussion og 
måske forhandling. Men plejebørn har ret til at få tøj og 
lommepenge, og udfordringen for plejefamilier er derfor at finde 
en ordning, der både passer til barnets alder og modenhed, og til 
måden familien ellers gør tingene på – blandt andet i forhold til 
egne børn.

Skal pengene udbetales?
Nogle familier bruger slet ikke lommepenge, men køber i stedet 
de ting, børnene har brug for. De behøver derfor ikke selv spare 
op til en spilkonsol eller ny mobiltelefon, ligesom forældrene af 
og til køber biografbilletter og slik til alle. Hvis det er sådan, I gør 
med jeres egne børn, er det bedst at gøre det samme med 
plejebørnene. Men når børnene har en vis alder, er der gode 
pædagogiske argumenter for at lade dem administrere deres 
penge selv – for det er noget, der skal læres, inden de skal ud at 
stå på egne ben.

Skal alle børn have lige meget?
Mange plejebørn er meget opmærksomme på, om der bliver 
gjort forskel, og derfor er det bedst at give plejebørn og egne 
børn det samme beløb, hvis de er jævnaldrende.

Hvad skal lommepengene dække?
Lommepengene skal dække slik, legetøj og spil mv. samt 
opsparing. For de ældre børn bliver listen længere og rummer 
også mere personlige ting.

Skal børnene arbejde for pengene?
Børn har godt af at hjælpe til derhjemme – at have nogle pligter. 
Det kan f.eks. være at dække bord, rydde op på værelset og lave 
lektier. Men i Familieplejen København mener vi ikke, at pligter og 
lommepenge skal kædes sammen: Det skal helst være en 
selvfølge, at børn hjælper lidt til i hjemmet. Lommepengene skal 
de have, fordi det har en lærende effekt.
Hvis I alligevel vælger en løsning, hvor lommepenge og pligter 
hænger sammen – f.eks. fordi det er sådan, I gør med jeres egne 
børn – så er det vigtigt, at der er en balance mellem plejebarnets 
alder og evner, og de krav I stiller.

Regler, praksis og satser
Når et barn bliver anbragt udenfor hjemmet overtager 
kommunen den fulde forsørgelse, herunder ansvaret for 
at barnet får tøj og lommepenge.
Den konkrete bestemmelse står i Socialministeriets; Vejledning 
om særlig støtte til børn og unge og deres familier, punkt 553. 
Her kan man blandt andet læse:

”… Hensigten med udbetaling af lommepenge m.v. er, at børn og 
unge skal vænnes til at administrere egne penge, så de 
forberedes på, at de på et tidspunkt skal ud at bo på egen hånd. 
Kommunen 
træffer afgørelse om, hvilke beløb børn og unge, der er anbragt 
uden for hjemmet, skal have til rådighed i lommepenge (…) 
Lommepengene udtales kontant til børnene og de unge.”

Københavns Kommune overfører pengene til plejeforældrene, 
som udbetaler dem til eller administrerer dem sammen med 
barnet – afhængigt af alder og modenhed.

I håndbogen for plejefamilier kan I holde jer opdateret på 
aktuelle takster for tøj og lommepenge.



10 gode råd 
– om lommepenge til plejebørn

1 Lav klare aftaler: Inddrag børnene eller forklar dem, 
hvorfor I har valgt den ordning, I har, hvis de er for 
små til at være med til at bestemme.

2 Tal med børnene om, hvad det vil sige at bruge 
penge – og om de muligheder det giver at have en 
opsparing.

3 Giv børnene lommepenge med på ferien, fra de er 
helt små.

4 Begynd f.eks. at give faste lommepenge ved 
skolestart, eller når barnet viser interesse for tal og 
regning.

5 Lær barnet at administrere pengene, så de ikke 
bliver brugt i begyndelsen af måneden

6 Læg eventuelt et budget med beløb på de enkelte 
poster sammen med barnet.

7 Sørg for, at der er balance mellem barnets alder og 
evner, og de krav I stiller.

8 Tag hensyn til, at ikke alle plejebørn har samme 
ressourcer som andre, f.eks. til at tage et fritidsjob.

9 Vær opmærksom på, at normerne i lokalområdet 
kan have betydning for behovet for nye ting og 
tøjbudgettets størrelse.

10 Tænk på, at mange plejebørn ikke har en 
børneopsparing. Det kan derfor være en god idé at 
sørge for, at jeres plejebarn har en konto med penge 
på, den dag han eller hun flytter hjemmefra.
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