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Bøger om at være plejefamilie 

Plejefamilier – gaver og opgaver af Marianne Folden & Mette Larsen, Lars Peter Rygaard (red), 

Forlaget Systime Profession, 2014 

Plejefamilier i Danmark udfører et fantastisk arbejde for en stor del af de udsatte børn og unge, der 

er anbragt udenfor hjemmet. De engagerer sig og giver barnet den tryghed og støtte, der skal til, 

for at det kan udvikle tryghed, selvværd, få en god skolegang og på sigt klare sig godt i livet. 

Samtidig kan det være en stor udfordring at blive plejefamilie: Man fortsætter med at være en helt 

almindelig familie og bliver pludselig også en ”offentlig” familie, hvor lovgivning og samarbejde med 

forvaltning og forældre sætter rammerne. Bogen kan bruges af plejeforældre som et opslagsværk, 

hvor man kan hente viden om de forskellige former for plejeforhold og blive klogere på hverdagens 

arbejde.  

Den nænsomme anbringelse af Inger Thormann & Charlotte Guldberg, Hans Reitzel, 2011 

Om fjernelse af børn fra hjemmet og om hvordan vi bedst hjælper børn gennem forløbet. Dette er 

belyst gennem teori samt fem forskellige forløb fra hverdagspraksis på Skodsborg Observations- 

og behandlingshjem. 

Som vi plejer - om at lykkes som plejefamilie af Charlotte Biering-Madsen, Dansk Psykologisk 

Forlag, 2010 Hvad skal der til for at være en god plejefamilie - og hvad er vigtigt at have tænkt 

igennem, inden man bliver plejefamilie? Den måde, man forholder sig til plejebarnet på som 

plejefamilie kan få afgørende effekt for barnets liv.  

At have andres børn boende med alle de følelser og praktiske forandringer, det indebærer, griber 

ikke alene ind i barnets og dets families liv, men får også stor indflydelse på plejeforældrenes 

parforhold og deres forhold til egne børn, familier og venner. Hvad er overskuddet i ens egen 

familie? Hvordan samarbejder man bedst med plejebørnenes egne familier? Hvorfor er det vigtigt 

med supervision? Hvorfor er det ikke selvskrevet, at man bliver en dygtig plejefamilie, når man 

med stor succes har opdraget sine egne børn? 

Bogen behandler i et letforståeligt sprog de potentielle problemflader. Dens fokus er på vigtigheden 

af at blive klar på egne værdier, møde samarbejdspartnere med respekt og ikke mindst at tage 

vare på sig selv.  

Egne børn – en bog om biologiske børn i familier med plejebørn af Lasse Gulstad Larsen, 

Frydenlund, 2008 

En bog om biologiske børn i plejefamilier. På baggrund af interviews med de biologiske i familier 

med plejebørn, beskrives hvordan børn og unge oplevet livet i en familie med plejebørn 

Tabuka - Tidligere anbragtes bud på kvalitet i anbringelsen af børn og unge af Henrik 

Egelund Nielsen (red.), Frydenlund, 2015  

Denne bog er resultatet af 39 tidligere anbragtes store indsats for at videregive deres erfaringer om 

at være anbragt. Bogen rummer deres historier om anbringelsen. Og deres refleksioner over det, 

de har oplevet. De kommer med forslag til, hvordan det offentlige skal forholde sig til udsatte børn 

og til anbringelser. 
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