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Til jer som har et eller flere børn og unge i pleje eller 
aflastning 

Coronaberedskab på plejefamilieområdet 
Det er en helt særlig situation vi er i med det verserende udbrud af co-
rona-virus.  

Vi kan godt forstå, at det rejser en række spørgsmål fra jer i ft. håndte-
ring af syge børn og unge, gennemførelse af samvær med biologiske 
forældre og aflastning mv.  

For at nå hurtigst muligt ud med information til jer alle, har vi valgt at 
give samlet svar på de mest gennemgående emner i nedenstående ret-
ningslinjer, som i al væsentlighed baserer sig på udmeldinger fra hhv. 
Social- og Indenrigsministeriet og sundhedsmyndighederne. 

Overordnet melding fra regeringen og Social- og Indenrigsministeriet 
Regeringen har meldt ud, at det er afgørende, at vi også i den aktuelle 
situation passer på børn og unge, der er anbragt i plejefamilier mv. på 
samme måde, som vi passer på alle andre børn og unge i Danmark. So-
cial- og Indenrigsministeriet har søndag den 15. marts 2020 meldt ud, 
at da et anbragt barn indgår i en plejefamilie på lige fod med andre i fa-
milien, herunder andre børn, forventes plejefamilier at tage hånd om 
det anbragte barn, selv om barnet er smittet med corona-virus. Som an-
dre familier forventes plejefamilierne generelt at orientere sig i forhold 
til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

For nuværende vurderes der ikke at være sundhedsfagligt grundlag for 
generelt at suspendere anbragte børns samvær med biologiske foræl-
dre, netværk m.fl. Social- og Indenrigsministeriet har meddelt, at den 
anbringende kommune dog ud fra en konkret vurdering af særlige 
sundhedsmæssige hensyn vil kunne gøre undtagelser. Det vil vi også 
gøre i Københavns Kommune, men udgangspunktet er, at hvis der ikke 
er sygdomstegn hos børn eller voksne, så gennemføres samværet. Du 
kan læse mere om Social- og Indenrigsministeriets udmelding ved at 
følge dette link: https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/an-
bragte-boern-skal-kunne-blive-i-deres-hjem-trods-coronasmitte/

Plejebørn smittet med corona-virus 
Plejebørn indgår, jf. ministeriets udmelding, i plejefamilien på lige fod 
med de andre familiemedlemmer, herunder evt. øvrige børn i familien. 
Plejeforældre forventes derfor at tage hånd om plejebørn, også når de 
bliver smittet og syge og det formodes at være som følge af corona-vi-
rus. Plejeforældre forventes – som øvrige familier - selv at holde sig ge-
nerelt orienteret i forhold til sundhedsmyndighedernes aktuelle anbefa-
linger, og indrette sig efter dem. Du kan finde dem på: 
https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-
sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar. Smittede børn og 

https://sim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/mar/an-bragte-boern-skal-kunne-blive-i-deres-hjem-trods-coronasmitte/
https://www.sst.dk/da/viden/smitsomme-sygdomme/smitsomme-sygdomme-a-aa/coronavirus/spoergsmaal-og-svar
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unge ser ud til at have milde sygdomsforløb. Det er på den baggrund 
forventningen, at de fleste syge plejebørn vil kunne opholde sig i hjem-
met, selvom de er syge.    

Samvær med biologiske forældre 
Planlagt samvær mellem et plejebarn og de biologiske forældre skal 
som udgangspunkt gennemføres uændret med mindre at der er syg-
domstegn hos børn eller voksne. Man kan med fordel kan gennemføres 
samværet udendørs, hvis situationen tillader det. Der opfordres til, at 
samvær gennemføres i overensstemmelse med sundhedsmyndighe-
dernes aktuelle anbefalinger (se link ovenfor). 

Hvis plejefamilien er forhindret i at medvirke til afholdelse af samværet, 
skal anbringende kommune forsøge at sætte ind med foranstaltninger, 
der gør at samværet kan gennemføres, fx i form af hjælp til kørsel til og 
fra samvær.  

Hvis samvær efter den anbringende kommunes konkrete vurdering af 
særlige sundhedsmæssige hensyn (se nærmere nedenfor) må aflyses, 
skal det erstattes med nyt samvær. I mellemtiden kan kontakten mellem 
det omhandlende barn eller den unge og de biologiske forældre under-
støttes ved hyppigere telefonsamtaler mv. 

Børn og unge i aflastning, mentorfamilier mv. 
Planlagt aflastning skal gennemføres, når det vurderes afgørende for 
det enkelte barn eller den enkelte unge. Da de omhandlende børn og 
unge med den aktuelle nedlukning af dagtilbud og skoler mv. i vidt om-
fang vil være mere hjemme hos deres biologiske familie, kan behovet 
for at opretholde aflastning være særligt presserende. Der kan i perio-
den også være behov for øget telefonisk kontakt mellem aflastningsbarn 
og -familie. 

Hvis en af aflastningsforældrene er forhindret i at deltage i aflastningen, 
pga. potentiel men ikke konstateret corona-virus, kan den anden foræl-
dre i det omfang muligt afholde aflastningen alene. Det kan fx ske ved at 
rykke aflastningen udendørs, eller den potentielt smittede/syge aflast-
ningsforælder så vidt muligt sørger for at holde sig afsondret i et rum 
for sig, mens aflastningen foregår. Aflastningsfamilier forventes selv at 
holde sig generelt orienteret i forhold til sundhedsmyndighedernes ak-
tuelle anbefalinger (se link ovenfor). 

Aflastning kan aflyses efter den ansvarlige kommunes konkrete vurde-
ring af det omhandlende barn eller den unges behov eller særlige 
sundhedsmæssige hensyn (se nærmere nedenfor). At aflastningsfami-
lien arbejder på sundheds- og ældreområdet eller varetager en kritisk 
funktion indenfor socialområdet, kan ikke i sig selv begrunde aflysning 
af aflastning.    
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Generelt om særlige sundhedsmæssige hensyn, der kan indgå i den 
anbringende kommunes vurdering af behov for at gøre konkrete und-
tagelser 
De særlige sundhedsmæssige hensyn, der kan indgå i den ansvarlige 
kommunes vurdering af behov for at gøre konkrete undtagelser til 
ovenstående retningslinjer er: 

• Hvis det omhandlende barn eller den unge, deres biologiske 
forældre eller plejefamiliens husstand er i en særlig risiko-
gruppe, som defineret af Sundhedsstyrelsen. 

• Der er sygdomstegn hos det omhandlende barn eller den unge, 
deres biologiske forældre eller plejefamiliens husstand. 

• Hvis det vurderes, at de biologiske forældrene vil udsætte bar-
net eller den unge for fare, fx ved at undlade at følge sundheds-
myndighedernes aktuelle anbefalinger, eller  

• Hvis det bringer anbringelsen i fare grundet hensyn hos plejefa-
milien. 

Ved behov for at gøre konkrete undtagelser, foretages kun de nødven-
dige justeringer.   

Fysisk fremmøde af familieplejekonsulenter m.fl. 
Vi fortsætter vores arbejde med rekruttering og matching af plejefami-
lier og børn og unge med et anbringelsesgrundlag. Vi forsøger i videst 
muligt omfang at udskyde aktiviteter, der kræver fysisk fremmøde i po-
tentielle plejefamiliers hjem. Afhængig af hvor længe de aktuelle anbe-
falinger fra sundhedsmyndighederne opretholdes og ved akut behov 
for anbringelse, kan vi dog være nødsaget til gennemføre sådanne be-
søg.   

For børn og unge anbragt i plejefamilier bosiddende i Københavns 
Kommune og omegnskommunerne opretholdes det personrettede til-
syn. Det er også udgangspunktet for plejebørn bosiddende i kommuner 
længere væk. Efter en konkret vurdering, hvor det ud fra barnet eller 
den unges alder og modenhed samt kendskab til barnets/den unges 
trivsel hos plejefamilien findes forsvarligt, kan det personrettede tilsyn i 
sådanne tilfælde midlertidigt gennemføres pr. telefon/facetime/skype. 
Det vil dog skulle opfølges af et besøg med fysisk fremmøde umiddel-
bart efter det igen bliver muligt.    

Vi forsøger at yde påkrævet rådgivning, vejledning og supervision over 
telefonen, men vil, hvis det er afprøvet og vurderes påkrævet, også 
møde fysisk op.   

I alle tilfælde vil vi være i tæt dialog med den omhandlende plejefamilie, 
om der er særlige sundhedsmæssige forhold, vi i den forbindelse skal 
tage højde for. 

Melding ved udvikling, der medfører behov for ændret retningslinje   
Vi håber på jeres forståelse for, at det en ny og situation, som kan ændre 
sig fra dag til dag. Vi opfordrer jer til løbende at holde jer generelt ori-
enteret i myndighedernes aktuelle anbefalinger. Hvis situationen æn-
drer sig, så der bliver behov for det, vil vi vende tilbage med nye 
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retningslinjer. Kontakt jeres familieplejekonsulent, hvis I har spørgsmål 
til ovenstående. 

Tak fordi I støtter op om vores udsatte børn og unge.   
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