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Plejefamilien som del af et
professionelt team
De parter, der omgiver et plejebarn, udfø
rer hver deres rolle i forhold til plejebar
net. Som familieplejer skal du opfattes
som en ligeværdig samarbejdspartner i
dette team, hvilket vil sige, at dine iagt
tagelser og vurdering omkring barnet
skal tages alvorligt og indgå i kommunens
overvejelser og beslutninger. Som mod
stykke til dette har du som familieplejer
den opgave at formidle dine iagttagelser
og betragtninger professionelt og nøgternt
– husk at jo større grad af skriftlighed, jo
bedre.
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dels at indgå i dialog med familien
med henblik på at fastholde og udvikle
kvaliteten i plejefamiliens arbejde.
Socialtilsynet skal bl.a. sikre sig, at I ikke
har flere plejebørn eller mere belastede
plejebørn, end godkendelsen dækker,
og at forholdene i jeres familie ikke har
ændret sig, så det ændrer på forudsætnin
gerne for godkendelsen.
Ved tilsynet skal kvalitetsmodellen
anvendes.

Tilsynet for generelt godkendte
plejefamilier

Kvalitetsmodellen skal give et systematisk
og målrettet udgangspunkt for socialtilsy
nets samlede faglige vurdering af plejefa
miliernes kvalitet.

Det driftsorienterede tilsyn
Det Socialtilsyn, der har givet jer en ge
nerel godkendelse som plejefamilie, har
pligt til at føre det driftsorienterede tilsyn,
det vil sige føre tilsyn med, at I stadig lever
op til de krav, I opfyldte, da godkendelsen
blev givet.

Et grundlæggende udgangspunkt er, at
kvaliteten af en plejefamilie skal være
kendetegnet ved, i hvor høj grad formålet
med indsatsen jf. serviceloven realiseres
og bidrager til, at barnet eller børnene i
plejefamilien trives.

Tilsynet har både en kontrol og kvalitets
udviklingsperspektiv. Formålet med det
driftsorienterede tilsyn er dels at føre
kontrol med forholdene i plejefamilien

Kvalitetsmodellen er struktureret ud
fra de overordnede kvalitetstemaer, der
fremgår af § 6, stk. 2, i lov om socialtilsyn.
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Temaerne er; uddannelse/beskæftigelse,
selvstændighed og relationer, målgrupper,
metoder og resultater, sundhed og trivsel,
familiestruktur og dynamik, kompetencer
og fysiske rammer.
Hvis en plejefamilie er godkendt til flere
børn og/eller unge, skal kvalitetsvurde
ringen foretages i forhold til alle bør
nene og/eller de unge, der er anbragt i
plejefamilien.
Vurderingen af en plejefamilies kvalitet
sker ud fra en samlet, faglig vurdering
inden for rammerne af temaerne under
hensyn til plejefamiliens karakter og
målgruppe. Kriterierne og indikatorerne
under hvert tema angiver forhold, som
socialtilsynet skal bedømme kvaliteten
i plejefamilien ud fra. Bedømmelsen af
indikatorer og kriterier skal understøtte
socialtilsynets samlede vurdering af, om
plejefamilien har fornøden kvalitet.
Socialtilsynet kan inddrage andre forhold,
i kvalitetsvurderingen, som vurderes at
være relevante for kvaliteten inden for
rammerne af temaerne.
Du kan læse mere om kvalitetsmodellen
under afsnittet om godkendelse.
Det fremgår af lov om socialtilsyn, at der
skal aflægges både anmeldte og uan
meldte besøg.
Socialtilsynet skal minimum aflægge et
tilsynsbesøg om året. Det årlige tilsyns
besøg er et minimumskrav. Det enkelte
socialtilsyn vurderer generelt i forhold til
den enkelte plejefamilie, hvornår og hvor
mange tilsynsbesøg, der skal aflægges
og hvorvidt disse skal være anmeldte
eller uanmeldte.
Tilsynsbesøgene skal tilrettelægges
således, at der både er mulighed for at få
den nødvendige indsigt i og kontrol med
forholdene i plejefamilien, men også så
der vises hensyn til familiens privatsfære.
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Socialtilsynene afgør selv, ud fra en
konkret vurdering i forhold til den enkelte
plejefamilie, hvordan tilsynsbesøget kon
kret gennemføres. Socialtilsynet skal ved
varetagelsen af tilsynsopgaven indhente
relevant information, herunder fra kommu
nerne, de anbragte børn hos plejefamilien,
plejefamilien og andre relevante personer.
Et mere intensivt tilsyn med en plejefami
lie kan f.eks. være i forbindelse med at fa
miliens vilkår og kapacitet har ændret sig
siden godkendelsen, som f.eks. i forbin
delse med skilsmisse eller død i familien.
Et mindre intensivt tilsyn kan f.eks. være
relevant i en plejefamilie, som ikke aktuelt
har børn anbragt i familien. Det skal be
mærkes, at en plejefamilies godkendelse
bortfalder, hvis der ikke har været anbragt
børn i familien i en sammenhængende
periode på tre år.
Skærpet tilsyn og påbud
Socialtilsynet skal træffe afgørelse om
skærpet tilsyn, når forholdene i plejefami
lien tilsiger det. Det fremgår af Socialtil
synslovens forarbejder, at afgørelser om
skærpet tilsyn er reserveret til de tilfælde,
hvor socialtilsynet, er så bekymret for
indsatsen i tilbuddet (plejefamilien), at der
samtidig træffes afgørelse om påbud. Der
kan som udgangspunkt kun iværksættes
skærpet tilsyn efter forudgående dialog
med plejefamilien om de forhold, der be
grunder overvejelserne om skærpet tilsyn.
En afgørelse om skærpet tilsyn træffes for
tre måneder af gangen. Når de tre måne
der er gået bortfalder det skærpede tilsyn
med mindre der bliver truffet afgørelse
om forlængelse.
Det vil fremgå på Tilbudsportalen, at der
er iværksat skærpet tilsyn. Socialtilsynet
skal samtidig orientere de kommuner, der
har børn anbragt i plejefamilien om at der
er truffet afgørelse om skærpet tilsyn.

VÆRD AT VIDE – SOCIALPÆDAGOGERNES FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

Samtidig med at Socialtilsynet træffer
afgørelse om skærpet tilsyn, skal der
træffes afgørelse om påbud. Der kan også
træffes afgørelse om påbud uden at der er
truffet afgørelse om skærpet tilsyn.
Udstedelse af påbud forudsætter, at der
kan identificeres tiltag i plejefamilien,
som, hvis de gennemføres, kan gøre
det acceptabelt, at plejefamilien fortsat
er godkendt til målgruppen. Et påbud
kan fx omhandle deltagelse i kursus og
efteruddannelse.
Påbuddet skal ledsages af en frist for
overholdelse, så det er klart for plejefami
lien, hvornår de risikerer at miste god
kendelsen. Fristen for, hvor længe pleje
familien har til at efterleve et påbud, skal
fastsættes ud fra de konkrete forhold, som
har givet anledning til påbuddet.
Udstedelse af påbud, og hvad det består
i, bliver offentliggjort på Tilbudsportalen
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og oplyst til kommunen, der har ansvaret
for barnets ophold i plejefamilien. Da et
påbud kan have store konsekvenser for
plejefamiliens muligheder for at tage imod
plejebørn, bør plejefamilien som udgangs
punkt have haft mulighed for at rette op på
forholdene, før der udstedes påbud.
Et påbud skal have en karakter, som gør
det muligt at efterkomme det. Hvis det
ikke er muligt, bør det i stedet overvejes,
om der skal træffes afgørelse om ophør af
godkendelse. Bliver et påbud ikke over
holdt, kan det fx føre til ophør af godken
delse eller ændring af målgruppen, så
godkendelsen er i overensstemmelse med
de faktiske forhold i plejefamilien.
En plejefamilie kan klage til Ankestyrelsen
over Socialtilsynets afgørelser om skær
pet tilsyn og påbud.
Som medlem af Socialpædagogerne kan
du få hjælp i din kreds til at lave en sådan
klage.
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FAKTA
Whistleblower
Med whistleblowerordningen kan alle henvende sig anonymt til
Socialtilsynet, hvis vedkommende har oplysninger om bekymrende
forhold i en plejefamilie (eller socialt tilbud). Det er lige meget,
om man er plejebarn, pårørende, nabo eller noget helt fjerde.
Hvert socialtilsyn har en whistleblowerordning, som man kan
henvende sig til telefonisk eller via en webformular.
Whistleblowerordningen er anonym.
Det betyder, at:
• 	Man ikke behøver at fortælle, hvem man er. Hvis man alligevel
fortæller det, behandler Socialtilsynet oplysningerne fortroligt.
• 	Det kun er socialtilsynet, som ved, at der er kommet en underretning. Socialtilsynet må ikke fortælle det til den kommune, plejefamilie eller sociale tilbud, som henvendelsen drejer sig om.
• 	Alle henvendelser undersøges nærmere og behandles fortroligt.
Man har ikke ret til at få oplysninger om, hvilke tilsynsmæssige
skridt, ens henvendelse fører til.
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Det personrettede tilsyn
Den kommune, der har anbragt plejebar
net, har ansvaret for det personrettede
eller specifikke tilsyn. Dette tilsyn er såle
des til forskel fra det generelle tilsyn rettet
mod barnet eller den unge og mod, hvor
dan det går i anbringelsen. I Vejledningen
hedder det, at anbringende kommune
specielt i de første måneder efter anbrin
gelsen skal være opmærksom på, hvordan
anbringelsen forløber – blandt andet så
man undgår sammenbrud og evt. kan
justere handleplanen efter tre måneder.
Om tilsynet herudover hedder det, at der
bør være en tæt sammenhæng mellem
den halvårlige opfølgning på handleplanen
og det personrettede tilsyn. Kommunen
skal derfor som minimum to gange årligt
tale med barnet selv (se “Børnesamtalen”
nedenfor).
Endvidere vil det personrettede tilsyn også
kunne afdække, om der er ændringer i
anbringelsesforløbet, der aktualiserer nye
behov i plejefamilien for fx supervision.

Tilsyn for konkret godkendte
plejefamilier
Når et plejebarn er anbragt i en kon
kret godkendt plejefamilie, herunder en
konkret godkendt kommunal plejefamilie
(eller en netværksplejefamilie), skal der
kun være én slags tilsynsbesøg, nemlig
såkaldt “personrettede tilsyn” fra den an
bringende kommune. Tilsynet skal sikre:
• 	At det grundlag, som kommunen
godkendte plejefamilien på, stadig er
til stede
• 	At plejebarnets anbringelsesforløb er
tilfredsstillende
• 	At barnet trives i plejefamilien
• 	At den har styr på behovet for rådgivning, vejledning, støtte, efteruddannelse og supervision til plejefamilien
• 	Om barnet har brug for supplerende
støtte, behandling eller andet.
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Som tidligere nævnt er det efter den 1. juli
2019 ikke længere muligt for kommuner
at lave konkret godkendte plejefamilier. De
plejefamilier, der var konkret godkendt før
den 1. juli 2019 bevarer imidlertid deres
konkrete godkendelse så længe de har på
gældende barn i familien og disse familier
følger derfor de ”gamle” regler.

Uddelegering af det
personrettede tilsyn
Mens ansvaret for det personrettede
tilsyn altid påhviler kommunen, kan
selve tilsynet og besøgene i plejefamilien
uddelegeres til andre, der har specialise
ret sig fagligt i at føre det specifikke eller
personrettede tilsyn, for eksempel private
familieplejeorganisationer.
For dig er det vigtigt at vide, hvordan
kompetenceforholdet (“kommandovejen”) i
givet fald er mellem familieplejeorganisa
tionen og anbringende kommune.

Supervision og uddannelse
Som nævnt ovenfor under afsnittet om kon
traktindgåelse fremgår det af plejefamilie
bekendtgørelsen, at plejefamilier har ret
og pligt til at deltage i mindst 2 hele årlige
kursusdage og den anbringende kommune
skal tilbyde supervision der i overensstem
melse med plejeopgavens omfang.
Selvom du som familieplejer har talt
behovet for supervision og efteruddannel
se igennem ved kontraktindgåelsen, kan
hverdagen ændre sig markant i forhold til
den indgåede aftale. Plejebarnets foræl
dre kan opleve nye, alvorlige udfordringer,
der kan ske ændringer i din egen familie,
eller plejebarnet kan udvikle sig i uforud
sete retninger. Alt sammen noget, der kan
kalde på et ændret behov for supervision
og efteruddannelse, der måske ikke er
taget højde for fra starten. Kommunen er
forpligtet til at tilbyde supervision, her
under rådgivning og vejledning i overens
stemmelse med plejeopgavens omfang,
så hvis det viser sig at opgaven er tungere
end forventet, så skal der også gives mere
supervision og vejledning.
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Det er ofte i den første tid efter anbringel
se, at plejefamilier har behov for støtte.
For at forebygge sammenbrud tidligt i an
bringelsen, og for at sikre at plejefamilier
og børn får de bedste forudsætninger for
en vellykket anbringelse, skal støtten til
plejefamilier være intensiv i begyndelsen
af anbringelsen, dvs i det første år plejefa
milien har barnet eller den unge anbragt
hos sig.
Den intensive støtte skal i omfang svare til
mindst en ekstra uddannelsesdag. Pleje
familien modtager derfor efteruddannelse
svarende til mindst 3 hele kursusdage det
første år af anbringelsen.

Samvær og kontakt med forældre
og netværk
Et plejebarn har ret til samvær og kon
takt med forældre og netværk, herunder
søskende, bedsteforældre, venner m.fl.
under anbringelsen.
Forældre, netværk og plejebørn har altså
et retskrav på kontakt og samvær. Dette
prioriteres højt i lovgivningen, fordi det er
en af forudsætningerne for, at plejebar
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net – måske – på et tidspunkt kan komme
hjem og bo hos sine forældre igen.
Forældrene til plejebarnet har derfor i
udgangspunktet ret til at besøge barnet i
plejefamilien, og de har i udgangspunktet
ret til at få besøg af plejebarnet hos sig
selv. Der lægges i vejledningen vægt på,
at forældre og plejeforældre skal aftale
rammerne for disse besøg, så de kommer
til at passe begge parter.
Det er begge forældre der har ret til
samvær også selvom kun den ene foræl
der er forældremyndighedsindehaver.
Det fremgår dog klart af servicelovens §
71, at hensynet til barnet eller den unges
behov for og ønske om samvær skal stå
over forældrenes ønske om kontakt og
samvær. I forbindelse med vurderingen af
barnets behov er kommunen forpligtet til
at sikre, at der finder en samtale sted med
barnet eller den unge, hvorved barnet
eller den unges holdning til samværet kan
tilvejebringes.
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Barnets ret til samvær omfatter som
ovenfor nævnt ikke kun forældrene men
barnets netværk. Ankestyrelsen har i en
principafgørelse fra 2015 taget stilling til
hvem der kan betragtes som netværk.
Du kan læse Ankestyrelsens afgørelse her
Retten til kontakt omfatter også email og
telefonkontakt samt anden kommunika
tion, med mindre der er truffet afgørelse
om begrænsning af kontakten.
Plejefamilien har i enkeltstående tilfælde
lov til at afvise en forælder, der møder op
for at besøge sit barn sent om aftenen
eller møder op (eller ønsker telefonkon
takt med sit barn) i eksempelvis påvirket
tilstand. Hvis dette gentager sig, kan ple
jefamilien henvende sig til kommunen.
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Kommunen kan – hvis det skønnes
nødvendigt af hensyn til barnet – beslut
te, hvor ofte, hvor og hvordan samværet
skal foregå. Kommunen kan eksempelvis
beslutte rammer for varighed af sam
været og fastsætte vilkår for samværet,
eksempelvis at en af forældrene ikke må
være påvirket af alkohol eller stoffer ved
samværet.
Hvis der er tale om samvær mindre end
en gang om måneden betragtes det som
en afgørelse om afbrydelse af samvær. En
afgørelse om afbrydelse af samvær skal
træffes af Børn – og ungeudvalget.
Kommunens børn- og ungeudvalg kan
beslutte, at samværet midlertidigt skal af
brydes, eller at samværet skal overværes
af en repræsentant for kommunen.
En afgørelse om afbrydelse
af samvær er konkret
begrundet men
på baggrund
af Ankestyrel
sens praksis
kan udledes at
Børn og unge
udvalget bl.a.
lægger vægt på
følgende forhold
• 	at barnet eller den unge har brug for
at blive beskyttet mod negativ kontakt
fra forælderen
• 	at forælderen mangler evne til at leve
sig ind i barnet eller den unges behov
• 	at samvær med forælderen gør barnet
eller den unge utryg
Hvis kommunen ønsker at ændre på sam
været, skal den først forsøge at indhente
en udtalelse fra plejefamilien. Se også
afsnittet “Plejeforældres høringsret ved
ændring af afgørelser” i dette kapitel.

Særligt om telefonkontakt
Plejeforældre kan ikke beslutte at et ple
jebarn ikke må have telefonkontakt til sin
familie. En sådan afgørelse om afbrydelse
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af telefonkontakt kan kun træffes af Børn
og unge-udvalget i kommunen.
I henhold til voksenansvarsloven har
plejeforældre dog mulighed for at fast
sætte regler f.eks. at det ikke er tilladt
at anvende mobiltelefon om natten eller
under måltider. Det fremgår af vejledning
til voksenansvarsloven punkt 58.
Du kan finde hele vejledningen til loven her

Samarbejdet mellem forældre og
plejeforældre
Et godt samarbejde mellem et plejebarns
egne forældre og plejefamilien er afgøren
de for, at plejebarnet får det godt og trygt
under sin anbringelse.
Samtidig er udgangspunktet for dig som
familieplejer, at du er en del af et profes
sionelt team i kommunen, hvor der bør
være relativt klart definerede roller, her
under klare aftaler mellem kommunen,
forældrene og plejefamilien om forholde
ne under anbringelsen.
Det er kommunens opgave at sørge for, at
plejebarnets forældre løbende er orien
teret om barnets hverdag og situation,
herunder forholdet til daginstitutionen,
skolen, vennerne og fritidsaktiviteter. Der
er ikke tale om at forældrene har krav på
en detaljeret beskrivelse af alle forhold i
barnets eller den unges liv, men forældre
ne skal føle, at de opnår en rimelig indsigt
i barnets eller den unges dagligdag. Det
vil i mange tilfælde være naturligt, at
plejefamilien informerer forældrene om
barnets eller den unges hverdag i for
bindelse med det løbende samarbejde
mellem forældre og plejeforældre, men
der kan være tilfælde, hvor det er mest
hensigtsmæssigt at orienteringen sker via
kommunen.
Det er også kommunens opgave at fore
bygge, at der opstår konflikter mellem
dig og plejebarnets forældre. Selvom
samarbejdet mellem forældrene og jer er
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defineret i aftalen med kommunen, viser
erfaringen, at der til stadighed opstår
situationer, der ikke har været forudset, da
man som familieplejer sagde ja til opga
ven, og at det som familieplejer ikke altid
er lige nemt at bevare den professionelle
rolle. Derfor anbefaler ministeriet også i
sin vejledning, at kommunen kan afholde
“løbende møder mellem forældrene og
anbringelsesstedet, så eventuelle kon
flikter kan tages i opløbet, fordi man får
snakket ud om mulige konfliktområder”.
I situationer, der er ved at udvikle sig til
konflikter til skade for plejebarnet, bør du
bede kommunen om hjælp – eventuelt i
form af, at kommunen aktivt påtager sig
sin forpligtelse som mægler.
Samtidig er det vigtigt, at du fastholder, at
du som familieplejer er den, der i daglig
dagen er tæt på plejebarnet, og at du bør
inddrages ved beslutninger om, hvordan
forældresamarbejdet skal være – hvad
enten det drejer sig om forældremøder i
skolen, samvær med forældre og netværk,
der involverer dig, eller andre ting.

Forældres rettigheder, når deres
barn er anbragt
Forældre bevarer deres forældremyndig
hed under anbringelsen, både når an
bringelsen er frivillig, og når den er med
tvang. Der er en række bestemmelser i
serviceloven om forældres rettigheder
og muligheder, der er vigtige at være
opmærksom på for dig, der har et barn i
pleje. Og helt overordnet skal kommunen
så vidt som overhovedet muligt udføre
sine opgaver i forhold til plejebarnet i et
samarbejde med barnets forældre.

Inddragelse af
forældremyndighedsindehaver
Der er under en anbringelse fortsat en
række forhold, som kun forældremyn
dighedsindehaveren eller -indehaverne
kan tage stilling til (fx dåb, navngivning og
konfirmation). I en række andre tilfælde
(valg af læge, skole, tøjindkøb etc.) vil
kommunen træffe afgørelse i samarbejde
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med plejeforældrene, men det bør over
vejes, hvornår forældrene bør inddrages,
så de fortsat oplever sig som forældre og
har indflydelse på deres barns liv. Hvilke
forhold, forældremyndigheden selv kan
beslutte og hvilke, kommunen kan træffe
afgørelse om, reguleres af, hvad der er
nødvendigt af hensyn til anbringelsen.

Kommunen har pligt til at forsøge at
indhente en udtalelse fra plejefamilien
inden den træffer disse afgørelser. I har
ikke pligt til at udtale Jer, men Socialpæ
dagogerne anbefaler, at I gør brug af Jeres
udtaleret. I har som plejefamilie et indgå
ende kendskab til barnet/den unge og det
er vigtigt, at denne viden bliver inddraget.

Øvrige forældrerettigheder

Kommunen kan ikke stille krav om at
Jeres udtalelse har en bestemt form – det
kan være at I giver Jeres udtalelse over te
lefon, ved et møde eller at I sender Jeres
udtalelse på skrift. Socialpædagogerne
anbefaler, at I afgiver Jeres udtalelse
skriftligt. Hvis I giver et mundtligt svar, har
kommunen såkaldt notatpligt. Det vil sige,
at kommunen skal skrive Jeres oplysnin
ger ned og lade dem indgå i grundlaget for
afgørelsen. I vejledningen fremgår det, at
kommunen skal tage ” passende hensyn”
til Jeres udtalelse. Med udtaleretten har I
som plejefamilie ikke fået partsstatus. Det
betyder, at I har ikke mulighed for at klage
over kommunens ændrede afgørelse.

• 	Forældre skal give informeret samtykke til en anbringelse, herunder
også til formålet med anbringelsen.
• 	Kommunen skal tilbyde forældrene
en støtteperson og har pligt til at give
anden støtte til forældrene under en
anbringelse.
• 	Forældrene skal så vidt muligt give
samtykke til ændringer af handleplanen. Der skal være kontakt med
forældremyndighedsindehaveren før
revision af handleplanen.
• 	Forældre har ret til advokatbistand,
når der træffes en række afgørelser, herunder opretholdelse af en
anbringelse, afbrydelse af forbindelse med barnet eller ændring af
anbringelsessted.
Socialstyrelsen har udgivet en pjece om
forældrenes rettigheder, når de har et
barn anbragt.
Du kan læse pjecen her

Plejeforældres udtaleret ved
ændring af afgørelser
Plejeforældre har udtaleret, når kommu
nen ønsker at:
• Træffe afgørelse om ændret samvær
• Træffe afgørelse om hjemgivelse
• 	Træffe afgørelse om ændret
anbringelsessted.
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Plejebørns rettigheder under
anbringelsen
Helt generelt hedder det i serviceloven,
at børn og unge skal inddrages i alle
beslutninger, der angår dem, og deres
synspunkter skal “tillægges passende
vægt i overensstemmelse med alder og
modenhed”.
Herudover har plejebarnet nogle formelle
rettigheder/klageadgange i forbindelse
med en række af de afgørelser, kommu
nen træffer – eller ønsker at træffe.
Endelig er der regler om støtteperson og
bisidder i forhold til plejebarnet.
Socialstyrelsen har udarbejdet en hjem
meside, der retter sig mod børn anbragt i
familiepleje.
Du kan finde hjemmesiden her

Børnesamtalen under
anbringelsen
Når et barn er anbragt, skal anbringende
kommune mindst to gange årligt under
besøg på anbringelsesstedet have en
samtale med det anbragte barn.
Formålet er at få et førstehåndsindtryk af
barnet eller den unge, herunder barnets/
den unges egen vurdering af situationen.
Som hovedregel skal samtalen foregå,
uden at der er voksne fra anbringelsesste
det til stede.
Hensigten med det er, at barnet eller
den unge frit skal kunne udtale sig om
forholdene under anbringelsen uden
at tage hensyn til eventuelle reaktioner
fra de voksne på anbringelsesstedet
(plejefamilien).
Der kan dog være særlige tilfælde, hvor
hensynet til barnet eller den unge taler
imod en samtale – så skal den ikke
gennemføres.
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Det er vigtigt som familieplejer ikke at
føle børnesamtalen som vendt mod sig og
herved indirekte komme til at stå i vejen
for barnets udbytte af samtalen. Hjælp i
stedet plejebarnet til at forstå, at det har
lov til at fortælle kommunen om sine egne
oplevelser og følelser.
Formålet med børnesamtalen er blandt
andet at få plejebarnets holdning til en
eventuel justering eller ændring af hand
leplanen. En revision af handleplanen
skal så vidt muligt ske med inddragelse af
barnet eller den unge.

Samvær med forældre og netværk
Et barn eller en ung, der er anbragt, har
ret til samvær og kontakt med forældre og
netværk under anbringelsen. Og plejebar
nets eller den unges behov og ønsker skal
af kommunen tillægges større vægt end
forældrenes.
Børn (og unge) over 12 år kan indbringe en
afgørelse om samvær med deres forældre
eller personer i deres netværk, til Anke
styrelsen efter reglerne i retssikkerheds
loven (hvilket betyder, at klagen ikke har
opsættende virkning).

Valg af anbringelsessted/flytning
fra anbringelsessted
Den generelle lovbestemmelse om, at
barnet eller den unges synspunkter skal
tillægges passende vægt, gælder selv
følgelig også, både hvis barnet eller den
unge ikke føler sig tilpas i plejefamilien,
eller hvis det er utilfreds med en beslut
ning om, at det skal flyttes fra plejefa
milien. Plejebarnet har derudover nogle
rettigheder i sådanne situationer.
Et plejebarn over 12 år, der er utilfreds
med sit anbringelsessted, er utilfreds
med, at det skal flytte fra sit aktuelle
anbringelsessted, eller er utilfreds med
længden af hjemgivelsesperioden, kan
klage til Ankestyrelsen. Klager over kom
munens valg af anbringelsessted eller
kommunens afgørelse om, at en anbrin
gelse ikke skal opretholdes, har opsæt
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tende virkning medmindre særlige forhold
gør sig gældende. Det betyder, at der ikke
må foretages nogen ændringer, før der er
truffet en afgørelse af Ankestyrelsen.
Et plejebarn over 15 år kan trække sit
samtykke til en frivillig anbringelse
tilbage. I så fald skal kommunen tage
stilling til spørgsmålet indenfor syv dage.
Kommunen har flere muligheder, hvis den
ikke mener, at den unges anbringelse skal
stoppe.
Et anbragt barn eller ung kan først
hjemgives, efter at kommunen har truffet
afgørelse om hjemgivelse og om hjemgi
velsesperiodens længde.
Kommunen kan træffe afgørelse om en
hjemgivelsesperiode på op til 6 måne
der, hvor barnet skal blive på sit anbrin
gelsessted. Hjemgivelsesperioden skal
sikre, at hjemgivelsen for barnet bliver
så skånsom og gradvis som mulig, at der
er mulighed for at træffe beslutninger
om hjælp til familien og barnet eller den
unge i forbindelse med hjemgivelsen, og
at kommunen får mulighed for at vurdere,
om der er grundlag for en tvangsmæssig
anbringelse.
En beslutning om en tvangsmæssig
anbringelse (eller et tvangsmæssigt skift
i anbringelsessted) træffes af Børn- og
ungeudvalget.
Hvis Børn- og ungeudvalget træffer en
afgørelse, som den unge over 12 år er
utilfreds med, kan den unge med nogle få
undtagelser indenfor fire uger indbringe
afgørelsen for Ankestyrelsen. Det har nor
malt ikke opsættende virkning. Den unge
skal tilbydes gratis advokatbistand og den
unge skal have at vide, at han eller hun
kan få aktindsigt og har ret til at udtale
sig, inden der træffes en afgørelse.
I sidste instans kan den unge, hvis han
eller hun fortsat er utilfreds med en
afgørelse, indenfor fire uger kræve at få
afgørelsen prøvet ved domstolene.
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Støtteperson
Plejebarnet skal allerede inden anbrin
gelsen have fået hjælp fra kommunen til
at finde en person i barnets familie eller
netværk, der kan være støtteperson for
barnet under anbringelsen. Kommunen
kan efter behov dække støttepersonens
udgifter til telefon, transport og lign.

Bisidder
Hvis plejebarnets sag behandles af kom
munen eller af Børn- og ungeudvalget,
har barnet eller den unge ret til en bisid
der. Kommunen har dog visse mulighe
der for at afvise, at en bisidder deltager i
bestemte møder.
Barnet eller den unge kan klage over en
sådan afgørelse til Ankestyrelsen, uden at
det dog har opsættende virkning.

Lommepenge og tøjpenge
Den anbringende kommune skal udbetale
lommepenge og tøjpenge til plejebarnet.
Se KL’s taksttabel for de aktuelle
satser her

Tavshedspligt og videregivelse/
indhentelse af oplysninger
- persondataret
For familieplejere gælder de almindelige
regler i straffeloven og forvaltningsloven
om tavshedspligt og videregivelse af oplys
ninger, som er pålagt enhver, der er ansat
i eller udfører en opgave for en kommune.
Som familieplejer er du endvidere omfat
tet af reglerne om behandling af person
data. Oplysninger om dine plejebørn vil
ofte være personfølsomme, så du skal
behandle og opbevare dem med omhu.
I forhold til spørgsmål om, hvordan du
kommunikerer sikkert med kommunen på
mail, hvor længe du skal opbevare oplys
ninger om plejebarnet og hvordan de skal
opbevares, anbefaler vi at du tager kontakt
til kommunen. Kommunen skal rådgive
dig om hvorvidt den måde, I udveksler
oplysninger om plejebarnet på foregår på
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en tilstrækkelig sikker måde i forhold til
de persondataretlige regler.
Reglerne om tavshedspligt og begræns
ningen i adgangen til at give personføl
somme oplysninger videre er lavet for
at beskytte borgernes privatliv. Og dette
hensyn vejer tungere end ønsket om en
forvaltning og et behandlingssystem, der
frit kan udveksle oplysninger. Og også tun
gere end et eventuelt ønske fra en familie
plejer om at vide mest muligt for at kunne
yde den bedste indsats.

sonlige og private oplysninger om pleje
barnet og dennes familie.

Som beskrevet i afsnittet om handleplanen
skal du som familieplejer have så mange
oplysninger af anbringende kommune, at
du kan udføre dit arbejde ordentligt. Det
er i denne sammenhæng kommunens
ansvar, at du ikke får udleveret fortrolige
oplysninger som du ikke har ret til.

Uvedkommende personer er i denne sam
menhæng både din egen familie og venner
eller andre familieplejere, der deltager i
fx i supervisionsgrupper eller netværk.
Uvedkommende personer kan også være
personer, der selv i deres arbejde er un
derlagt tavshedspligt.

Du kommer under alle omstændigheder
gennem tiden i besiddelse af meget per

Det er altså ikke ansvarsfritagende, at du
og andre “bare” i fællesskab beslutter,
at det I taler om, siger I ikke videre. Det
er heller ikke ansvarsfritagende at du
handler i god tro – at du mener, at det kan
gavne plejebarnet, at andre, der kommer
i dit hjem, kender barnets historie og
derved bedre kan forstå det.
Overfor dette grundlæggende princip står,
at du godt må give fortrolige oplysninger
videre i visse situationer.

Spørgsmålet er, hvor mange og hvilke af
disse oplysninger, du må give videre – og
til hvem?
Det mest grundlæggende princip er, at du
har tavshedspligt i henhold til straffeloven
og forvaltningsloven. Det betyder, at du
ikke må videregive fortrolige oplysninger
til uvedkommende.

• 	For det første, hvis den, oplysningerne
handler om, har givet samtykke – eller
forældremyndighedsindehaveren har
givet tilsagn på plejebarnets vegne.
• 	For det andet må du altid udveksle
fortrolige oplysninger med den forvaltning, der fører tilsynet.
• 	For det tredje må du i samme omfang
som andre borgere videregive fortrolige oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed fx PPR, såfremt det
er af hensyn til barnets tarv. Skole og
daginstitutioner er i denne sammenhæng ikke at betragte som den del af
“forvaltningen” som du er berettiget til
at videregive fortrolige oplysninger til!
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om den kan gives videre til tandlægen,
børnehaven eller klasselæreren, anbefales
det at kontakte kommunen. Det er kom
munen, der er ansvarlig i plejebarnets sag.

Videregivelse af fortrolige oplysninger til
private instanser – som f. eks. tandlægen,
lægen eller en privatpraktiserende psy
kolog – reguleres af straffeloven. Denne
persongruppe må du kun give fortrolige
oplysninger, hvis det er berettiget. Lægen,
der eksempelvis efterspørger oplysninger,
skal derfor alene informeres om det, der
er relevant for at kunne behandle barnet
korrekt. Hvis plejebarnet går med en klas
sekammerat hjem, kan der være tilfælde,
hvor klassekammeratens forældre skal
have enkelte oplysninger, der vil beskytte
plejebarnet mod uhensigtsmæssige situ
ationer mv.

Hvis man videregiver fortrolige oplys
ninger, kan man straffes med bøde eller
fængsel i op til seks måneder.

Underretningspligt
Alle borgere i landet har pligt til at under
rette kommunen, hvis borgeren får kend
skab til, at et barn under 18 år udsættes
for “vanrøgt eller nedværdigende behand
ling”, eller hvis barnet på anden måde
befinder sig under forhold, der bringer
dets sundhed eller udvikling i fare.

I langt de fleste tilfælde af dagligdagens
forhold og situationer er det muligt at give
de informationer, det er relevant for mod
tageren at modtage, uden at man overtræ
der sin tavshedspligt!

Familieplejere er underlagt skærpet
underretningspligt. Det betyder, at blot du
via dit familieplejearbejde har en for
modning om, at et barn – for eksempel
plejebarnet selv eller en bror eller søster
til plejebarn – har brug for særlig støtte,
så skal du underrette kommunen. Din
underretningspligt går forud for tavsheds
pligten. Det vil sige, at du også kan have
pligt til at underrette om tavshedsbelagte
oplysninger.

Hvis du bliver i tvivl om, hvorvidt en oplys
ning er omfattet af tavshedspligten, eller

Når du har foretaget en underretning til
kommunen, har du mulighed for at få
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oplyst, om underretningen har givet an
ledning til undersøgelser eller foranstalt
ninger efter serviceloven. Du skal rette
henvendelse til kommunen og spørge om
din underretning har resulteret i, at kom
munen har iværksat undersøgelser eller
foranstaltninger. Du har ikke mulighed for
at få nærmere oplysninger om undersø
gelsen/foranstaltningens karakter.
Du kan læse mere om reglerne
vedrørende underretning her

Magtanvendelse
Når et barn eller ung bliver anbragt i en
plejefamilie, overdrages ansvaret for at
varetage den daglige omsorg til pleje
familien. Omsorgspligten indebærer, at
barnet får mad, tøj, søvn, bolig, varme,
pleje, lægehjælp mv., som gør, at barnets
psykiske og fysiske behov opfyldes, og
barnet opbygger kompetencer til at indgå i
sociale relationer.
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Rammerne for, hvad I må som plejefami
lie, står i Lov om voksenansvar. Den trådte
i kraft 1. januar 2017. Formålet med loven
er at beskytte anbragte børn mod over
greb og unødvendige magtanvendelser og
forebygge magtanvendelser.
Loven fastsætter, hvornår plejefamilier og
personale på døgninstitutioner og op
holdssteder som led i opgaven med at give
omsorg undtagelsesvis må benytte magt.
Bekendtgørelsen om Lov om voksenan
svar præciserer, at magtanvendelse kun
må benyttes overfor børn på opholdsste
der og døgninstitutioner.
Almindelige, forstærkede plejefamilier og
netværksplejefamilier er kun omfattet af
§ 3 i Lov om Voksenansvar, som beskriver,
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at plejefamilier som led i varetagelsen af
den daglige omsorg må foretage nødven
dige indgreb i barnets selvbestemmelses
ret (ikke magtanvendelser), hvis det er i
barnets interesse.
Du kan læse mere om, hvad nødvendige
indgreb er, og hvornår du må bruge det i
Vejledning om voksenansvar for anbragte
børn og unge.
Du kan finde vejledningen her
Du får ingen straf, hvis du laver en magt
anvendelse som nødværge (jf. straffeloven
§ 13 stk. 1), hvis den er nødvendig for at
beskytte dig selv eller andre, og magtan
vendelsen står i et rimeligt forhold til den
risiko, man er udsat for.

Videreførelse af en anbringelse
Kommunen (børn- og ungeudvalget) har
mulighed for at opretholde en anbringel
se, selvom anbringelsesgrundlaget er
faldet bort, hvis for eksempel plejebarnet
er blevet så knyttet til sin plejefamilie, at
det vil være til barnets bedste fortsat at bo
hos plejefamilien på trods af forældrenes
ønske om at få barnet hjem.
Barnet skal mindst have været anbragt i tre
år, for at bestemmelsen kan bruges, men
det behøver ikke at have været anbragt på
samme anbringelsessted i de tre år.
Der kan kun træffes beslutning om fortsat
anbringelse efter denne bestemmelse,
hvis der er et samtykke fra børn, som er
fyldt 15 år.

Tvangsanbringelse af de 0-1-årige
I særlige tilfælde kan kommunen (børn- og
ungeudvalget) beslutte, at en anbringelse af
en 0-1-årig skal gælde i tre år. Det kræver,
at de forhold, der har begrundet anbringel
sen, skønnes at vare ved i denne periode.
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Formålet med bestemmelsen er at skabe
ro for barnet. I denne treårige periode skal
anbringelsesgrundlaget ikke prøves.

Hjemgivelsesperiode
Hvis et barn skal hjemgives, er kommunen
forpligtet til at fastlægge en hjemgivelses
periode på mellem 0 til 6 måneder.
Hjemtagelsesperioden skal sikre, at hjem
givelsen for barnet bliver så skånsom og
gradvis som mulig, at der er mulighed for
at træffe beslutninger om hjælp til famili
en og barnet eller den unge i forbindelse
med hjemgivelsen, og at kommunen får
mulighed for at vurdere, om der er grund
lag for en tvangsmæssig anbringelse.

Øget mulighed for tvangsadoption
Adoptionsloven giver mulighed for adop
tion uden samtykke “for at sikre børn, der
ellers ville have været anbragt hele deres
barndom, en mulighed for kontinuitet og
stabilitet i de tilfælde, hvor det vurderes,
at forældrene aldrig ville kunne tage sig af
dem og give dem en stabil familierelation”.
Tvangsadoption kan blandt andet komme
på tale i disse tilfælde:
• 	Hvis et barn er under et år, og det er
godtgjort, at forældrene varigt vil være
ude af stand til at drage omsorg for
barnet og heller ikke vil være i stand
til at spille en positiv rolle for barnet
under samvær.
• 	Hvis et barn har været anbragt udenfor hjemmet i mindst tre år, og det er
godtgjort, at forældrene varigt vil være
ude af stand til at drage omsorg for
barnet.
Tvangsadoption af børn, der er anbragt
udenfor hjemmet, kræver en godkendelse
i Ankestyrelsen.
Du kan læse mere om adoption uden
samtykke/tvangsadoption i denne pjece
som Statsforvaltningen har udgivet
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Ankestyrelsen
Som nævnt ovenfor er familieplejere
ikke part i plejebarnets sag. Det betyder
blandt andet, at du ikke selv kan klage til
Ankestyrelsen, hvis kommunen træffer
en afgørelse, du som familieplejer mener,
skader barnet.
Du har dog som alle andre borgere i Dan
mark den mulighed, at du kan underrette
Ankestyrelsen, hvis du mener, at der er for
hold i plejebarnets tilværelse, der trænger
til at blive rettet op på, og du ikke synes, at
kommunen er lydhør overfor dette. Eller
hvis kommunen har truffet en afgørelse i
plejebarnets sag, og du mener, at denne
afgørelse strider mod plejebarnets bedste.
Hvis en borger henvender sig til Ankesty
relsen, fordi borgeren er bekymret over en
sådan afgørelse, skal styrelsen tage sagen
op, det vil sige rekvirere alle akter fra kom
munen og – hvis man finder, at kommunen
ikke har gjort sit arbejde godt nok – pålæg
ge kommunen at træffe en ny afgørelse. An
kestyrelsen kan også pålægge kommunen
at gennemføre denne nye afgørelse indenfor
en bestemt tidsfrist. Den slags sager kalder
Ankestyrelsen for underretningssager.
Ankestyrelsen har derudover den mu
lighed af sig selv at tage en sag op, hvis
styrelsen for eksempel via medieomta
le af en sag får en mistanke om, at en
kommune har handlet utilstrækkeligt.
Hos Ankestyrelsen kaldes både underret
ningssagerne og de sager, de tager op af
sig selv, for egendriftsager.
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Ankestyrelsen har derudover en døgntele
fon – “Ankestyrelsens Akuttelefon” – hvor
borgere kan ringe, hvis de er så bekym
rede for et barns eller en ungs ve og vel,
at de ikke vurderer, at det kan vente til
normal åbningstid.
Telefonnummeret er 61 89 73 79

Ferie
Familieplejere er omfattet af ferieloven.
Undtaget herfor er dog familieplejere,
der etablerer familiepleje som selvstæn
dig virksomhed. Familieplejere er ikke
omfattet af Forhandlingsfællesskabets
ferieaftale
At være familieplejer er et ganske særligt
arbejde, også i forhold til begrebet “ferie”.
Når du skal tilrettelægge ferien, skal du
tage stilling til, om ferien helt eller delvist
skal afholdes med eller uden plejebarnet
eller plejebørnene.
Udgangspunktet for denne overvejelse bør
være både ansættelseskontrakten og den
aftale om anbringelsen, som er indgået
med anbringende kommune. Det er dog
altid dig suverænt, der afgør, om ferien
skal afholdes med eller uden plejebørn.
Og det er kommunens ansvar at sikre, at
der er andre steder at være for plejebarnet
– enten i egen familie eller netværk eller
i en aflastningsfamilie – hvis du beslutter
dig for at holde ferie uden plejebarnet.
Socialpædagogerne anbefaler, at kommu
nen og du hvert år i god tid inden ferie
årets begyndelse (1. september) i fælles
skab planlægger ferien for det kommende
ferieår, således at de fleste behov for alle
parter kan tilgodeses.
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Hvad siger ferieloven?

Hovedferien

Pr. 1. september 2020 fik vi en ny ferielov,
som ændrede feriereglerne på nogle om
råder, men som også videreførte en række
af de eksisterende regler.

Du har som andre lønmodtagere også ret
til en hovedferie på tre sammenhængende
uger, der skal ligge i perioden 1. maj til
30. september. De to resterende uger skal
som udgangspunkt afholdes ugevis.

Du kan læse mere om de nye
ferieregler her
Nedenfor gennemgås de vigtigste af de
regler, som gælder i dag, omkring fami
lieplejeres afholdelse af ferie. Kontakt dit
lokale kredskontor, hvis du har spørgsmål
derudover.

Samtidighedsferie
Samtidighedsferie betyder, at du i princip
pet kan afvikle ferie samtidig med, at du
optjener den. Ferien skal dog normalt op
tjenes, før den kan afvikles og det betyder,
at der normalt vil være min. en måneds
forskydning.
Du har altid ret til 25 dages/5 ugers ferie
på et ferieår, uanset hvem der skal betale
ferien.
Du optjener som hidtil 2,08 dages betalt
ferie for hver måneds ansættelse og i
praksis betyder det, at den ferie, som du fx
optjener i september og oktober (2x 2,08
dag) kan afvikles allerede i november.

Ferieåret
Ferieåret går fra 1. september til 31.
august. Som følge af samtidighedsferien
er optjeningsåret og ferieåret derfor det
samme.

Ferieafholdelsesperiode
Med reglerne om samtidighedsferie er
der behov for at have en længere periode
til at holde sine 5 ugers ferie. Denne pe
riode, som kaldes ferieafholdelsesperio
den, går fra 1. september til 31. december
året efter, dvs. ferieafholdelsesperioden er
på i alt 16 måneder.

Særlige ferieregler for
familieplejere
• 	For det første har myndighederne
godkendt, at familieplejere på grund
af deres særlige arbejde, kan vælge at
holde deres ferie sammen med plejebarnet eller –børnene. Familieplejere
kan altså holde ferie samtidig med, at
de i realiteten er på arbejde. Det får
nogle konsekvenser for f.eks. udbetaling af den 5. ferieuge (se denne).
Det er dog din ret at bestemme om du
vil holde ferie med eller uden plejebørn. Hvis du ønsker at holde ferie
uden plejebørn skal du bede kommunen om at finde aflastning til plejebørnene. Vi anbefaler at du i forhold
til ferie retter skriftlig henvendelse til
kommunen, således at du efterfølgende har mulighed for at dokumentere
din henvendelse.
• 	For det andet indgår familieplejere
ofte i flere ansættelsesforhold – ofte
med flere forskellige kommuner. I
disse tilfælde har man som familieplejer lov til at holde særskilt ferie i
forhold til hvert ansættelsesforhold.

Omkostningsdækkende ydelser
Når du og din familie holder ferie med
plejebarnet, får du udbetalt de normale
omkostningsdækkende ydelser som for
eksempel kost og logi.
Når du holder ferie uden plejebarnet,
bliver der som udgangspunkt ikke udbetalt
omkostningsdækkende ydelser. Dog er
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det sådan, at hvis familieplejeren under
ferien løser opgaver eller stiller faciliteter
til rådighed, skal der udbetales ydelser til
dette – det kan for eksempel være beta
ling for logi.
Reglerne om omkostningsdækkende ydel
ser under ferien gælder, uanset om du har
optjent ret til løn eller ej.

Varsling af ferie
Som udgangspunkt skal ferie lægges efter
forhandling mellem dig og anbringende
kommune. Hvis kommunen i stedet ønsker
selv at bestemme, skal kommunen varsle
overfor dig, hvornår ferien skal afholdes.
For hovedferien gælder, at kommunen
skal varsle denne senest tre måneder før
afholdelsen. For de resterende uger skal
varslet være hos dig senest en måned før
ferien. Ferien skal varsles konkret. Det vil
sige at det skal fremgå præcist hvornår
kommunen ønsker at du holder ferie, ek
sempelvis ved at angive datoer eller uge
numre. En meddelelse om, at ferien skal
afholdes inden udgangen af december
opfylder derfor ikke kravene til varsling.
Har du som familieplejer flere ansættel
sesforhold skal de pågældende kommu
ner varsle afholdelse af ferie for hvert af
ansættelsesforholdene, hvis ikke der er
indgået nogen aftale om afholdelse af
ferien.

Ferie med/uden løn
I de tilfælde, hvor du har været ansat hos
kommunen hele ferieåret, har du krav på
fuld løn og ferietillæg, når du holder ferie.
Hvis du kun delvist eller slet ikke har
været ansat i kommunen i ferieåret, vil
kommunen trække dig i lønnen i forhold til
det antal feriedage, det er aftalt parterne
imellem.
Hvis du har optjent ret til feriepenge i et
tidligere ansættelsesforhold, vil feriepen
gene blive udbetalt, når du holder ferien,
uanset om ferien holdes med eller uden
plejebørn.
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Det vil normalt være således, at der
ikke kan udbetales løn samtidig med,
at du får feriepenge fra et tidligere
ansættelsesforhold.
Men Ferielovskontoret oplyser i en skri
velse helt tilbage fra 2004 at “... der ifølge
ferieloven ikke er noget til hinder for,
at den ene familieplejer får overdraget
plejebarnet, mens den anden familieplejer
holder ferie, uanset om familieplejerne er
ægtefæller”.
Din arbejdsgiver (den anbringende kom
mune) kan kun pålægge dig at holde ferie,
når du har ret til betaling for feriedagene
fra din nuværende eller tidligere arbejds
giver. Din arbejdsgiver kan dermed ikke
bestemme, at du skal holde ferie for egen
regning.

Ferietillæg
Som familieplejer optjener du ifølge ferie
loven et ferietillæg i optjeningsåret.
Ferietillægget udgør én procent af lønnen.
Udbetalingen af ferietillægget er uafhæn
gig af, om ferien holdes med eller uden
plejebørn.

Op eller ned i vederlag
Hvis du enten går op eller ned i vederlag,
får det betydning, hvis du holder ferie
med løn. Lønnen beregnes nemlig ud fra
det antal vederlag, du fik, da du optjente
ferien.
Hvis du fx fik 9 vederlag, da du optjente
ferien, skal du efter vores vurdering også
have løn svarende til 9 vederlag, når du
afholder ferien, selv om du til den tid kun
får 7 vederlag. Samme mekanisme gælder
så også den anden vej.
Med den nye ferielov gælder den såkaldte
20%-regel ikke mere. Det var den regel,
der betød, at kommunen kun skulle udlig
ne forskellen, hvis du var gået mere end
20% op eller ned i løn/vederlag.

VÆRD AT VIDE – SOCIALPÆDAGOGERNES FAMILIEPLEJEHÅNDBOG

60

Feriegodtgørelse i stedet for
ferie med løn
Du kan vælge at få udbetalt feriegodt
gørelse på 12 % af lønnen i stedet for at
holde ferie med løn.
Hvis du ønsker dette, skal du fremsæt
te dit ønske senest den 31. august, dvs.
dagen før det nye ferieår starter. Det
anbefales, at du fremsætter dit ønske
skriftligt fx på en mail.

Den 5. ferieuge
Familieplejere har på samme måde som
andre lønmodtagere ret til at få den 5.
ferieuge udbetalt efter ferieårets afslut
ning, hvis den 5. ferieuge ikke er holdt,
eller er aftalt overført til næste ferieår.
Hvis du beder om at få den 5. ferieuge
udbetalt, kan kommunen ikke afvise dette
med henvisning til, at kommunen “troede”,
at du havde holdt den.
Efter reglerne i ferieloven skal afholdelse
af ferie enten forhandles mellem ar
bejdstager (familieplejer) og arbejdsgiver
(kommunen) eller varsles af kommunen.
Det betyder, at kommunen har pligt til at
have klarhed over, hvornår en ansat holder
ferie. Og hvis kommunen ikke kan godt
gøre, at du har holdt den 5. ferieuge, skal
feriepengene udbetales.
Hvis du ikke har mulighed for at holde den
5. ferieuge – fx fordi kommunen ikke har
skaffet ikke en aflastningsfamilie – så skal
du huske at gøre skriftlig indsigelse over
for kommunen, sådan at du har dokumen
tation for, at du ikke har holdt 5. ferieuge.

Retten til at få overført ferie
Lønmodtagere, der ikke er omfattet af en
kollektiv overenskomst – og det er fa
milieplejere ikke – kan aftale med deres
arbejdsgiver, at optjent ferie ud over 20
dage kan overføres til det følgende år.
Dette gælder selvfølgelig kun, når du har
optjent ret til ferie ud over 20 dage hos
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din nuværende arbejdsgiver – altså typisk
efter mere end 10 måneders ansættelse.

Fratræden og feriepenge
Når et plejeforhold ophører, har en familie
plejer krav på feriepenge fra kommunen.
Feriepengene svarer til 12,5 procent af den
ferieberettigede løn for den ferie, som du
ikke har holdt på fratrædelsestidspunktet.
Der udbetales ikke feriepenge for omkost
ningsdækkende ydelser.

Udbetaling af feriepenge efter
ferieårets udløb
Hvis du ikke har hævet dine feriepenge
inden ferieafholdelsesperiodens udløb,
tilfalder beløbet som udgangspunkt
Arbejdsmarkedets Feriefond. I en række
særlige tilfælde kan feriepengene dog
udbetales efter henvendelse til Arbejds
markedets feriefond.
Hvis du har feriepenge, som ikke er hævet
efter ferieafholdelsesperiodens udløb, op
fordres du til at kontakte dit kredskontor.

Ferie og aflastning
Familieplejere, der ansættes til aflast
ningsopgaver, er også omfattet af ferielo
ven. Det gælder, uanset om aflastningen
er en selvstændig foranstaltning eller det
er en del af en døgnanbringelse. Det bety
der, at hvis du som familieplejer ansættes
i en kortvarig aflastningsopgave, har du
krav på 12,5 procents feriepenge efter de
almindelige regler for den periode, aflast
ningsopgaven varer.

Indefrysning af feriemidler
Med indførslen af de nye ferieregler blev
der lavet en ordning, hvor de 5 ugers ferie,
som du optjente fra 1. september 2019
til 31. august 2020, blev indefrosset i en
fond kaldet Lønmodtagernes Feriemidler.
I fonden bliver pengene forrentet.
Hvis du ikke har benyttet dig af mulig
heden for at få de indefrosne feriepenge
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udbetalt, hvilket du skal søge om senest
den 31. maj 2021, mister du ikke pengene,
men de udbetales så først den dag, hvor
du forlader arbejdsmarkedet fx for at gå
på folkepension. Du kan også søge om at
få pengene udbetalt, hvis du går på efter
løn eller social førtidspension

Barsel og sygdom
At stå over for længerevarende sygdom
eller blive gravid er nogle af de situatio
ner, hvor arbejdet som familieplejer giver
anledning til størst udfordringer.
Det gør det selvfølgelig, fordi dit hverdagsog arbejdsliv er skruet sammen på en
måde, hvor du ikke “bare” kan melde dig
syg eller på barselsorlov. Teknisk set er
familieplejere dækket ind som alle andre
ved sygdom eller graviditet. Men at gå på
barselsorlov eller på sygedagpenge kan få
store konsekvenser for dine plejebørn og
dig selv.
Derfor er det vigtigt, at du så hurtigt som
muligt, hvis du står overfor enten en gra
viditet eller længerevarende sygdom – ud
over at orientere din egen bopælskommu
ne – kontakter dit kredskontor. Reglerne
er indviklede, og du skal have hjælp til at
få overvejet de forskellige løsningsmu
ligheder. Og du skal have tid at “mærke
efter”, hvad der vil være holdbart for din
familie, hvad der er overskud til, og hvad
der er muligt.

Barsel
Teknisk set kan en familieplejer ikke fyres
på grund af graviditet. I praksis forholder
det sig ofte anderledes, da nogle familie
plejere har skrevet under på en kontrakt,
hvor der står, at der ikke må være børn i
familien, der er yngre end plejebarnet. Det
er vigtigt at få drøftet dette forhold med
anbringende kommune så hurtigt som
muligt af hensyn til plejebarnet.
Derudover er der nogle helt fundamenta
le spørgsmål, du som familieplejer står
overfor ved en graviditet:
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Vil du kunne drage omsorg for pleje
barnet/plejebørnene under graviditeten
og efter fødslen? Her er det vigtigt at
være ærlig overfor dig selv, din familie
og kommunen. Hvis du kan svare “ja” til
dette spørgsmål, vil løsningen være, at du
ikke tager barselsorlov. Husk under alle
omstændigheder at orientere kommunen
om din graviditet.
Hvis du svarer “nej”, vil plejetilladelsen
så kunne overføres til din mand under
dele af graviditeten og i den nødvendige
periode efter fødslen? Drøft i god tid med
kommunen, om dette kan lade sig gøre
– afhængigt af plejeanbringelsen kan det
betyde, at din mand skal tage orlov fra sit
arbejde eller evt. gå ned i tid. Hvis pleje
tilladelsen overføres til din mand, har du
krav på barselsdagpenge (men ikke løn/
vederlag, medmindre dette er præciseret i
kontrakten).
Hvis løsningen bliver, at du overfører
plejetilladelsen til din mand, og du ud over
at være familieplejer også har offentligt
pædagogarbejde, vil der blive udbetalt løn
under orloven fra dette arbejde i henhold
til barselsaftalen.
Du kan læse mere om de offentlige
barselsregler her
Endelig kan du overveje, om den periode,
hvor du skønner, at du ikke kan tage vare
på dine plejebørn, vil være af så kort varig
hed, at du skal søge at få en støtteperson
i hjemmet. Nogle kommuner er villige til
dette for at bevare plejeforholdet.
Alle disse overvejelser kan måske ende
med, at du ikke ser anden udvej end at
afbryde plejeforholdet. Også her er det
vigtigt at have kontakt til dit kredskontor,
der kan rådgive dig om, hvordan du bedst
forholder dig.
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Sygdom
Mange af de overvejelser, du som fa
milieplejer skal gøre dig, hvis du bliver
(langvarigt) syg, er de samme som ved
graviditet. Dette betyder i langt de fleste
tilfælde, at en familieplejer, der er syg,
ikke sygemelder sig overfor anbringende
kommune og dermed fortaber retten til at
få udbetalt sygedagpenge for arbejdet som
familieplejer.
Men hvis du når til det resultat, at du
vælger at melde dig syg over for kommune
(og enten overfører plejetilladelsen til din
ægtefælle eller afbryder plejeforholdet),
er reglen, at anbringende kommune skal
betale dine sygedagpenge de første 30
dage, hvis plejeforholdet har varet mere
end otte uger, og indtægten omregnet
til timer svarer til mindst 74 timer. Her
efter overgår du til din egen kommune,
hvor du også skal hente vejledning om
sygedagpenge.
Hvis du har anden beskæftigelse ved siden
af familieplejearbejdet, vil du i visse situa
tioner kunne vælge kun at sygemelde dig
fra dette arbejde.
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Det er normalt en forudsætning for, at
man kan få sygedagpenge, at man er
uarbejdsdygtig – hvilket som nævnt for
en familieplejer betyder, at man ikke har
plejebørn boende. Det er dog anerkendt,
at man – hvis man har flere typer beskæf
tigelse samtidig – i visse situationer på
baggrund af en lægelig vurdering godt
kan være sygemeldt fra det ene ansættel
sesforhold og raskmeldt i det andet, uden
at en ret til eventuel løn under sygdom
bortfalder. Arbejdsgiveren skal dog være
berettiget til refusion.
Situationen kan være kompliceret, så det
må anbefales, at du – hvis du står over
for en sådan situation – tager kontakt til
Socialpædagogernes lokale kredskontor
samt bopælskommunen, som udbetaler
sygedagpenge, for at få afklaret dine ret
tigheder i det konkrete tilfælde.

Plejebarns 1. sygedag og
omsorgsdage
Hvis du har et andet arbejde ved siden af,
og er omfattet af en overenskomst eller
aftale, der giver dig ret til frihed ved bar
nets 1. og eventuelt 2. sygedag, vil du være
omfattet af disse regler, såfremt plejebar
net bliver sygt.
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Hvis du er omfattet af en offentlig overens
komst, har du også ret til omsorgsdage.

Arbejdsskade
Ankestyrelsen har i principafgørelse fra
2010 (nummer 45-10) meldt ud, at fami
lieplejere er omfattet af personkredsen i
arbejdsskadeloven. Familieplejere anses
for at være i et tjenesteforhold i forhold til
kommunen, og bliver dermed betragtet
som ansatte. Ankestyrelsen har således
fastslået at familieplejere er omfattet af
arbejdsskadesikringsloven.
Hvis en familieplejer er udsat for en ar
bejdsulykke i forbindelse med plejebarnet,
skal ulykken anmeldes til den anbringen
de kommune. Er der tale om en erhvervs
sygdomssag som følge af mange års
belastninger som familieplejer, skal lægen
som udgangspunkt anmelde sygdommen
til Arbejdsskadestyrelsen.
Hos Socialpædagogerne har vi et højt
specialiseret team, der alene arbejder
med medlemmernes arbejdsskadesager.
Teamet er placeret i forbundshuset
i København og du kan træffe teamet
på 72 48 60 40.
Du kan læse mere om den hjælp du kan
få ved arbejdsskader her
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Forsikring
Udgangspunktet for de fleste forsikrings
selskaber er, at et plejebarn er dækket
af familieplejerens private indbo- og
ansvarsforsikring på linje med famili
ens egne børn. Normalt står det skrevet
direkte i policen. Det anbefales dog, at du
sikrer dig dette ved en henvendelse til dit
forsikringsselskab og eventuelt får det
bekræftet på tryk.
Indboforsikringen dækker normalt ved
brand, tyveri og vandskader på husstan
dens indbo – herunder plejebarnets.
Ansvarsforsikringen dækker skader på
mennesker og ting udenfor husstanden,
der forvoldes af de personer, der er om
fattet af forsikringen, herunder altså også
plejebarnet.
Der er to situationer, der typisk vil kunne
volde problemer forsikringsmæssigt i en
plejeanbringelse.
Den ene er, hvis plejebarnet med forsæt
ødelægger ting eller forvolder person
skade i familieplejerens hjem. Den anden
er, hvis plejebarnet med forsæt forvolder
skade på mennesker eller ting udenfor
husstanden.
I den første situation, hvor et plejebarn
kommer til at ødelægge indbo i plejefami
lien (eller gør det med forsæt) eller for
volder personskade i husstanden, dækkes
dette ikke af husstandens indboforsikring
eller ansvarsforsikring.
Hvis familieplejeren eller kommunen i et
konkret plejeforhold kan forudse, at der er
stor risiko for, at plejefamiliens indbo kan
blive ødelagt, eller der er risiko for per
sonskade, kan kommunen ved kontrakt
indgåelsen købe en egentlig kasko- (allrisk) forsikring, der dækker alle skader på
indbo og personer i plejefamilien. Alterna
tivt kan man ved kontraktindgåelsen blot
aftale, at kommunen dækker tingskader
over et vist beløb.
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Husk at sørge for, at det er kommunen
og ikke plejefamilien, der hæfter for en
eventuel selvrisiko.
I den anden situation, hvor plejebarnet
med forsæt forvolder skade på ting eller
mennesker udenfor husstanden, har en
række forsikringsselskaber en bestem
melse om, at dette dækkes, hvis “skade
volderen er under 14 år eller har manglet
evnen til at handle fornuftsmæssigt på
grund af sin sindstilstand”. Men ifølge
Forsikringsoplysningen skal man som
familieplejer ikke læne sig for automa
tisk op ad denne formulering. For at den
aktiveres, skal der ofte
en lægeerklæring til.
Hvis familieplejeren
eller kommunen
mener, denne risiko
åbenlyst er til stede,
vil det derfor igen
være godt at drøfte en
egentlig kaskoforsik
ring, som kommunen i
så fald skal købe.
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Plejebørn er ikke dækket automatisk ved
ulykkestilfælde i familieplejerens hjem,
i institutionen eller i fritiden. Her skal
familieplejeren i givet fald købe individu
elle, private ulykkesforsikringer for deres
plejebørn og forsøge at få kommunen til
at dække denne udgift. (For anbragte børn
på døgninstitutioner og på opholdssteder
skal der tegnes arbejdsskadeforsikring til
dækning af personskader på børnene –
men denne bestemmelse gælder ikke for
børn anbragt i plejefamilier)

Genforhandling af kontrakten
Det er normalt, at kontrakten indeholder
en bestemmelse om, at den skal gen
forhandles én gang årligt. Det er meget
fornuftigt på denne måde at gøre status og
indgå i en fælles vurdering af, om forud
sætningerne for den oprindeligt indgåede
kontrakt fortsat holder.
Ikke mindst den første genfor
handling er vigtig, fordi det
ofte viser sig, at opgaven
ikke helt svarer til den
beskrivelse, der
dannede udgangs
punkt for den op
rindelige kontrakt.
Genforhandlingen
kan eksempelvis re
sultere i nye aftaler
vedrørende aflastning, aftaler om ændret
aflønning eller nye aftaler om dækning af
udgifter i forbindelse med plejeforholdet.
Ved genforhandlingen kan kontrakten
ændres, men kun hvis parterne er enige
om ændringerne. Såfremt der ikke kan
opnås enighed om ændringerne, kører
den gamle kontrakt i første omgang
videre. Herefter har kommunen – eller du
– mulighed for at opsige kontrakten. Hvis
kommunen fremsender ny kontrakt med
et lavere vederlagsniveau, vil dette være at
betragte som en opsigelse med tilbud om
ansættelse på nye vilkår.
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KL har i foråret 2019 udsendt Principper
for god forhandlingsadfærd. Det fremgår
blandt andet af disse principper, at man i
forbindelse med forhandling af vederlag
• 	skal have en skriftlig indkaldelse med
en tydelig dagsorden, så man har
mulighed for at forberede sig.
• 	Viden om hvem der deltager på
mødet, hvordan mødet forventes at
forløbe etc.
Det fremgår også af de samme principper,
at forhandlingen skal være baseret på
faglig viden om barnet.
Du kan se alle principperne her

Kommunale udspil om
vederlagsnedsættelse
Mange kommuner har gennem de sidste
par år forsøgt over en bred kam at sætte
deres familieplejere ned i antal vederlag
for at spare penge. I en række tilfælde vil
kommuner melde dette ud til familieple
jerne kollektivt i deres kommune.
Andre steder foregår bestræbelserne på
at spare som individuelle henvendelser til
familieplejerne. Fælles for disse bestræ
belser er, at forsøgene på vederlagsreduk
tioner ofte vil være en del af en kommunes
initiativer i forbindelse med budgetfor
handlinger elle andre tiltag og ikke et
led i den normale drøftelse af de enkelte
kontrakter i forbindelse med revision af
handleplanen eller lignende.
Du skal altid kontakte din kreds, hvis du
får en umotiveret henvendelse fra kom
munen om, at den ønsker at tale vederlag
med dig. Både for at kredsen kan skabe et
overblik over, hvad der foregår i de enkelte
kommuner, og for at du kan få råd om,
hvordan du skal forholde dig.
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FAKTA
Genforhanding
Vær forberedt hvis brevet eller opringningen kommer. For nogle
kommer meldingen om, at kommunen ønsker at sætte vederlagene
ned, som led i den årlige genforhandling af kontrakten. For andre
kommer den som et – uventet – brev, en bisætning under et tilsyns
besøg eller som en opringning fra sagsbehandleren. Med hjælp fra
forbundet og kredsene har vi samlet en række gode råd til dig, der står
i situationen.
1. 	Udbed dig betænkningstid.
2. 	Kontakt din kreds. Her kan du få konkret vejledning om, hvilke
spilleregler, kommunen skal overholde og om, hvordan du bedst
selv forbereder dig. Samtidig er det kredsens mulighed for at få
overblik over, om kommunens udspil er systematisk, og om der
skal handles med breve og/eller medlemsmøder.
3. 	Aftal med kredsen om de skal med som din bisidder ved mødet
med kommunen.
4. 	Bed om at kommunen som minimum følger KL´s principper for
god forhandlingsadfærd så du får skriftlig indkaldelse mv.
5. 	Kontakt a-kassen, så du kender reglerne for at få supplerende
dagpenge.
6. 	Få aftalt en forhandling med den i kommunen, der har bemyndigelse til at træffe afgørelse i sagen.
7. 	Tænk inden mødet med kommunen på alternativer til vederlag – forlænget opsigelsesvarsel, omkostningsdækkede ydelser,
særlig godtgørelse under ferie, kørselsgodtgørelse, pension,
efteruddannelse.
8. 	Udbed dig evt. betænkningstid igen, før du indgår en ny aftale.
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Socialpædagogerne tilbyder
Bisidderbistand
Hvis du skal til forhandling med kommu
nen om dine ansættelsesvilkår, har du
mulighed for at få en bisidder med fra
din lokale kreds. Det er ofte en god idé at
have en bisidder med. Dels har kredsen
erfaring med at være bisiddere ved sådan
ne forhandlinger og du kan derfor drage
nytte af denne ekspertise, dels er det altid
rart at have et par ekstra øre med hvis der
efterfølgende skulle opstå tvivl om, hvad
der blev aftalt ved mødet.
Netværk for familieplejere
Fordi familieplejere arbejder meget alene,
er behovet for at kunne deltage i et fagligt
netværk indlysende. Familieplejerne i So
cialpædagogerne har tilbud på tre forskel
lige niveauer.
En lokal organisering i kredsene: De
lokale kredse laver forskellige arrange
menter og netværksgrupper i samarbejde
med de lokale familieplejeudvalg/ styre
grupper for familieplejere. Her kan du få
et kollegialt, fagligt netværk sammen med
andre familieplejere i dit område. I net
værket kan du og de øvrige familieplejere
udveksle erfaringer, udvikle den faglige
side af familieplejeområdet og afholde
konferencer. På kredsenes hjemmesider
kan du finde dit lokale netværk. Du har
mulighed for selv at få indflydelse på,
hvilke arrangementer der skal afholdes,
hvis du tilslutter dig et lokalt netværk i din
kreds. De lokale arrangementer annonce
res i Socialpædagogen og familieplejernes
nyhedsbrev Familieplejeren
Landsudvalget for familieplejere: Forman
den for landsudvalget er Gitte Jensen.
Du kan læse mere om landsudvalget her
Landskonference for familieplejere: Der
afholdes en årlig landskonference for
familieplejere med faglige oplæg fra eks
perter på familieområdet.
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Landskonferencen afholdes hvert år i maj.
På landskonferencen udveksler familieple
jerne erfaringer, og de koordinerer og udvik
ler familieplejernes faglige linje og politik.
Her kan du læse mere om familieplejernes
organisering i Socialpædagogerne og de
mange tilbud, der er.
Kriseberedskab – Falck Healthcare
Familieplejere, der er fuldtidsforsikrede
medlemmer af Socialpædagogerne, har
adgang til kriseberedskab og psykologisk
rådgivning i Falck Healthcare.
Kriseberedskabet giver mulighed for gratis
hjælp døgnet rundt via Falck Healthcares
Rådgivningscenter. Det er rettet mod de
familieplejere, der kommer ud for en alvor
lig hændelse, f.eks. vold, trusler, ulykker,
alvorlig sygdom, dødsfald eller står i anden
alvorlig livskrise med f.eks. psykiske og ek
sistentielle problemer, misbrug eller stress,
som hverken Socialpædagogerne, kommu
nen eller netværket kan hjælpe med.
I rådgivningscenteret sidder medarbejde
re, der er særligt uddannet til at tale med
mennesker, som befinder sig i en vanske
lig situation. Efter en afdækkende samtale
kan du få hjælp fra et tværfagligt team,
bestående af psykologer, speciallæger i
psykiatri, misbrugskonsulenter, advokater,
revisorer og socialrådgivere. Al henven
delse til Falck Healthcare er anonym.
Du skal ved henvendelse oplyse dit navn,
at du er familieplejer i Socialpædago
gerne, dit personlige medlemsnummer,
som er blevet udsendt af forbundet til alle
fuldtidsforsikrede familieplejere og hvilken
kreds i Socialpædagogerne, du tilhører.
Oplysningerne bliver brugt til en anonymi
seret statistik.
Nummeret til Falck Healthcares døgnåb
ne, psykologiske rådgivning er 70 10 20 12.
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