SPECIALISEREDE PLEJEFAMILIER
Lov om social service § 66, stk. 1, nr. 3

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

Stikord vedr. børn med svære støttebehov

Specialiserede plejefamilier er yderligere

Børn, der har mere specialiserede behov og/eller

kendetegnet ved at kunne sikre udvikling og

viser tegn på mistrivsel, der kræver en

trivsel for børn eller unge med svære støttebehov,

behandlingsorienteret indsats, og som samtidig

samt har særlige kompetencer og kvalifikationer,

vurderes at have gavn af at bo i familielignende

som gør dem i stand til at samarbejde med

rammer.

eksterne fagpersoner og tilbud.
•

Kan indgå i supplerende støtte og
behandling i forhold til barnet.

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

Fysiske og/eller psykiske
funktionsnedsættelser

Der kan f.eks. være tale om plejefamilier med

•

Massivt omsorgssvigt

solid erfaring med arbejdet med udsatte børn og

•

Sorg og krise

unge eller plejefamilier, som har særlige

•

Udadreagerende adfærd i forbindelse med fx

uddannelsesmæssige kvalifikationer, om end

epilepsi eller mental retardering

dette ikke er et krav.

•

Kan på grund af deres særlige kompetencer og

•

Kriminel adfærd

kvalifikationer, i højere grad end for forstærkede

•

Misbrugsproblematikker

plejefamilier, indgå i selve behandlingen.

•

Seksuel grænseoverskridende/krænkende

Svære følelsesmæssige, adfærdsmæssige
og sociale problemer

adfærd
Kan håndtere et kompliceret forældresamarbejde.
Herunder akutanbringelser og parallelanbringelser
Det kan være nødvendigt, at der laves aftale om
hel eller delvis erhvervsbegrænsning.
Har udvidet ret supervision og efteruddannelse, jf.
§ 6 i bekendtgørelse om plejefamilier, BEK nr.
522 af 30/04/2019.
Er omfattet af § 3 i lov om voksenansvar.
Har endvidere adgang til at anvende fysisk
guidning og afværgehjælp efter
voksenansvarslovens §§ 6 og 8 over for anbragte
børn og unge med svære støttebehov.
•

Hjemlen gælder udelukkende for de børn
og unge, der er anbragt med en kontrakt,
hvor plejefamilien benytter sig af hvervet

(forældre-barn anbringelser).

som specialiseret plejefamilie.
Magtanvendelse skal indberettes til den
anbringende kommune og socialtilsynet.

