
 

ALMENE PLEJEFAMILIER 
Lov om social service § 66, stk. 1, nr. 1 

 
Plejefamilier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn med 

lette til moderate støttebehov 
 

Vejledende krav til ansøgers kompetencer 
og øvrige forhold 

Stikord vedr. børn med lette til moderate 
støttebehov 
 

 

Almene plejefamilier er godkendt til at levere en 

grundlæggende indsats bl.a. i form af et 

omsorgsfuldt familieliv, en forudsigelig 

hverdagsstruktur og et stort engagement til et 

sårbart eller udsat barn eller ung med lette til 

moderate støttebehov. 

 

Kan sikre udvikling og trivsel for barnet/den unge, 

håndtere omsorgsopgaver, opdragelse og et 

uproblematisk/lettere problematisk 

forældresamarbejde. 

• Omsorgs- og mentaliseringsevne 

• Personlige kompetencer, fx at være 

selvreflekterende, funderet i eget liv og 

have forståelse for relationers betydning, 

og hvad det indebærer at være 

medskabende af en konstruktiv og tryg 

relation 

 

Kan samarbejde med eksterne fagpersoner og 

understøtte iværksatte supplerende støtte- eller 

behandlingsindsatser i hverdagen med barnet. 

Med dette menes der, at den almene plejefamilie 

skal være i stand til at forstå, sætte sig ind i og 

bakke op om den støtte- eller behandlingsindsats, 

der er iværksat over for barnet i dagligdagen, men 

ikke i en grad, der forudsætter en særlig viden 

eller bestemte faglige kompetencer. 

• Kompetencer til at omsætte supervision 

og uddannelse i konkrete tilgange, der 

understøtter barnets trivsel og udvikling  

• Mundtlig og skriftlig formidling af viden 

om barnets trivsel og udvikling 

 

Der kan være tale om børn med sårbarhed/udsathed 

med lettere til moderate støttebehov såsom f.eks.:  

 

• Omsorgssvigt 

• Behov for forudsigelighed og struktur 

• Faglige og/eller sociale udfordringer 

• Børn, der ikke er alderssvarende udviklet  

• Lettere fysiske, sociale og psykiske handicap 

• Trivselsproblemer   

• Opmærksomhedsforstyrrelse  

• Manglende tillid til voksne  



• Viden om at omsætte mål og løbende 

reflektere med henblik på at tilpasse 

indsatsen 

 

Ingen specifikke krav om konkret erfaring med 

beskæftigelse med børn med særlige behov eller 

erfaring fra tidligere plejeforløb. 

 

Der kan undtagelsesvist opstå behov for i en 

bestemt periode at indgå aftale om hel eller delvis 

erhvervsbegrænsning. 

 

Ret og pligt til at gennemføre grundkursus og 

modtage efteruddannelse, supervision, råd og 

vejledning i løbet af anbringelsen. 

 

Er alene omfattet af § 3 i lov om voksenansvar, 

hvorefter der som led i varetagelsen af den 

daglige omsorg kan foretages nødvendige 

indgreb i barnet eller den unges 

selvbestemmelsesret for at sikre 

barnets eller den unges interesse. 

 

 


