FORSTÆRKEDE PLEJEFAMILIER
Lov om social service § 66, stk. 1, nr. 2

Plejefamilier, der er godkendt til at varetage omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og
unge med moderate til svære støttebehov
Vejledende krav til ansøgers kompetencer
og øvrige forhold

Stikord vedr. børn med moderate til svære
støttebehov

Forstærkede plejefamilier er yderligere

Børn, der har behov for mere specialiseret støtte eller

kendetegnet ved at have viden om børn med

behandling samtidig med, at de bor i en plejefamilie.

særlige behov og/eller børn, der viser tegn på
mistrivsel. Plejefamilien kan omsætte denne viden
i plejeforholdet i hverdagen på en måde, der

Der kan være tale om børn med f.eks.:
•

Omsorgssvigt med
- angstproblematikker

tilgodeser barnets særlige problemstillinger.

- højt skolefravær
Kan i kraft af deres personlige og faglige

- selvskadende adfærd

kompetencer sikre barnet eller den unge udvikling

- selvmordstanker

og trivsel.

•

Følelsesmæssige, adfærdsmæssige og
sociale udfordringer

•

Teoretisk viden fra relevant uddannelse
og/eller konkrete erfaringer, som kan
overføres i tilgangen til håndtering af
barnets problemstillinger

•

Viden om forskellige pædagogiske

•

Tilknytningsforstyrrelser

•

Misbrugsproblematikker

•

Begyndende kriminel adfærd

•

Fysisk eller psykisk handicap, hvor der er
behov for opsyn og pleje

metoder og tilgange
•
•

Eventuelle særlige kompetencer indenfor

Herudover akutanbringelser og parallelanbringelser

et område, fx specifik viden om autisme

(forældre-barn anbringelser)

Viden om relevante diagnoser og disses
betydning for tilgangen til barnet

•

Kompetencer til at opsøge viden med
henblik på en kompetent
opgavevaretagelse

•

Evne til at kunne håndtere et
problematisk forældresamarbejde

Samarbejde med eksterne fagpersoner og
medvirke til, at en evt. iværksat supplerende
støtte eller behandlingsindsats i forhold til barnet
følges op i hjemmet, f.eks. under vejledning fra
professionelle behandlere eller tilbud, da der i
perioder under anbringelsen kan være behov for
at tilbyde plejefamilien ”forstærkning”.

Det kan – i perioder – være nødvendigt med en
aftale om hel eller delvis erhvervsbegrænsning,
hvis der er særlige behov hos barnet, der tilsiger
dette.
•

Familiens hverdag kan tilpasses efter
barnets konkrete behov (er en del af
matchningen)

•

Robuste familieforhold
Fx at familien kan rumme at et barn kan
være udfordrende, hvilket kan betyde, at
parholdet, egne børn og den bredere
familie, i perioder, ikke får så meget
opmærksomhed

Skal som udgangspunkt ikke selv kunne yde
egentlig specialiseret støtte eller behandling.
Denne skal i stedet gives af fagprofessionelle
udefra som en supplerende indsats samtidig med,
at barnet bor i plejefamilien.
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.

