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DET ER EN TILLIDSFULD OPGAVE AT TAGE VARE PÅ ANDRES BØRN 
Trine Frengler arbejdede egentlig som leder på en klub, da hun blev opfordret til at tage et af børnene med 
hjem. Til at begynde med fik Trine og hendes mand, Allan, børn hjem i aflastning. Men i dag er de begge 
fuldtidsfamilieplejere og har to børn boende.  
 
At være familieplejer er en fuldtidsforanstaltning. Hvis der er problemer, når børnene er på weekend hos 
deres biologiske forældre, eller hvis der opstår konflikter i skolen - så er det Trine, der har teten. Derfor er 
hun rigtig glad for at få eksperthjælp af professionelle, både dem, der har kontakt med børnene, men også 
fagfolk, der kan støtte hende og ægtefællen Allan og supervisere i dagligdagen. Som familieplejer er Trine 
glad for, at hun er uddannet socialpædagog og mener, at hun kan takke sin uddannelse og erfaring for de 
opgaver, hun har i dag.  
 
”Hvis du ikke har den pædagogiske uddannelse eller i hvert fald solid erfaring inden for området, så kommer 
du til kort på mange af de opgaver, som du bliver præsenteret for i dag. Men selvom man som jeg er 
pædagogisk uddannet, så er der stadig behov for løbende efteruddannelse og ordentlig supervision, så vi 
hele tiden kan blive styrket på vores faglighed. Det er vigtigt, at vi bliver ved med at få ny viden koblet på”. 
 
HVERDAGEN EN DEL AF BEHANDLINGEN 
Som socialpædagog har Trine viden og erfaring med sig i bagagen. Alligevel kan hun stadig komme til kort 
og mener, der er stærkt brug for eksterne kræfter til at vurdere børnenes udvikling. Selv savner hun mere 
udveksling af viden mellem døgninstitutionerne og familieplejerne. 
 
“Der er så megen viden, vi kunne have gavn af. Hvis ikke der er andre, der kigger med, så risikerer vi at gå i 
stå og blive fanget i vores egen boble som fuldtidsplejer”.  
 
Når man er familieplejer, så gælder det 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Derfor er det vigtigt, at der er 
lyst og energi bag beslutningen om at blive familieplejer – og at man gør sig opgaven klar, fordi det har 
konsekvenser for hele familiestrukturen. I Trines tilfælde, så har hendes biologiske søn, 
Christian, en mor, der altid er hjemme, og som kan lytte, hente og bringe. Til gengæld har han også en mor, 
der er meget optaget af sine to plejebørn. Derfor sørger Trine og Allan for også at lave aleneting med alle tre 
børn, så de hver især kan få lidt luft og rum for sig selv.  
 
”Det er vigtigt for mig at give videre til mine børn, at ikke alle vokser op under samme vilkår og med samme 
muligheder – nogle gange kan man have brug for hjælp. Jeg håber selvfølgelig, at børnene sætter pris på 
den rummelighed”. 
 
NÅR SAMARBEJDET LYKKES 
Det sker heldigvis, at øjeblikke opstår, hvor det bliver krystalklart for Trine, hvorfor hun gør, det hun gør – 
oplevelser, der giver hende troen på, at hendes arbejde nytter.  
 
“For eksempel er det en stor gave, når forældresamarbejdet lykkes til gavn for de børn, man som 
familieplejer har ansvaret for. Så bliver jeg altså varm om hjertet. Når jeg fx oplever, at den biologiske far 
eller mor ringer og spørger os om råd, er lyttende og taknemmelige og giver udtryk for, at de ved, at barnet 
har det godt hos os - det er enormt givende, for det er trods alt en stor sorg at få sit barn anbragt. Så gør vi 
noget rigtigt, så er vi nået langt”. At opnå gode relationer til de biologiske forældre handler ifølge Trine om at 
vise, at man respekterer, at det er deres børn. Og så skal man huske at invitere forældrene med inden for.  
 



“Vi går måske ind og tager den kop kaffe, selvom det ikke altid er lige muntert. De skal vide, at vi gerne vil 
dem. Tingene bliver så meget bedre af alle de små ting, og børnene soler sig, når deres plejefamilie og 
biologiske familie gør ting sammen. Det er helt uvurderligt. Derfor sluger man gerne en del kameler og 
forsøger at møde de biologiske forælde lige dér, hvor de er, og uden at løfte en fordomsfuld pegefinger, fordi 
de ikke selv kan løfte opgaven. Det hjælper helt konkret at fortælle dem, hvor ydmyg man er over at få lov til 
at tage vare på deres børn. Og det skal man mene!”. 
 
ANBRING MED OMTANKE 
Trine er også meget bevidst om, at opgaven som familieplejer er en opgave for hele familien - og at det 
derfor er vigtigt, at man som familie skal gøre op med sig selv, hvad man kan rumme, og hvad man ikke kan 
rumme. 
 
”På vores område er udviklingen, at der kommer flere og flere behandlingskrævende børn ud i 
plejefamilierne, og det er godt for nogle og rigtig skidt for andre. Man skal være vældig opmærksom på, 
hvem der har gavn af at komme i familiepleje, og hvem der måske hellere burde komme på døgninstitution. 
Fordi det er rigtig ulykkeligt både for plejefamilien, men allermest for det barn, der bliver anbragt, hvis 
anbringelsen må afbrydes på grund af manglende viden om opgaven”.  
 
En anden udfordring, Trine peger på, er den barske virkelighed, de unge ofte møder, når de bliver 18 år og 
‘slippes løs’ uden efterværn.  
 
“Tit vælter det hele for de her unge mennesker, som ikke kan klare sig. De kan ikke holde styr på økonomien 
eller komme i gang med en uddannelse, og de ender med at blive syge, psykisk eller fysisk. Det er 
simpelthen tragisk, når plejefamilier og samfundet har brugt x antal år og penge på at bygge dem op, og så 
falder alt væk, når de bliver 18”.  
 
Det står klart, at Trine er familieplejer med rigeligt hjerteblod. Alligevel retter hun gerne en kritik mod 
plejefamiliers arbejdsvilkår, som er præget af en manglende overenskomst. 
 
“Jeg forestiller mig, at mit overskud til børnene kun bliver større, hvis jeg ikke skal bekymre mig om, hvad der 
sker, hvis jeg bliver syg. Om jeg har en overenskomst gør hverken mit hjerteblod tyndere eller tykkere - men 
jeg ville være noget mere tryg i mit arbejde”. 
 

Trine Frengler, 49 år, har to piger i familiepleje. 
Bor privat med sin mand, Allan, og deres søn Christian 
Uddannet socialpædagog, har været fuldstidsfamilieplejer siden 2007 


