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SOC-S-02 - Styrket kvalitet for plejefamilieanbragte børn 

 

Generelle oplysninger:  

Politikområde:................. Socialpolitik 

Vedtaget: ....................... Social- og Sundhedsudvalget den 20. august 2021, sag nr. 4 

 

Ansvarlig for udarbejdelse af forslaget (uddybende spørgsmål skal ske til): 

Navn: ............................ Kenneth Røn Christiansen 

Tlf. nr.: .......................... 79792376 

E-mail: ........................... kennc@kolding.dk 

Beløbsoplysninger: 

(Beløb i hele 1.000 kr.) 

Bevilling: 2022 2023 2024 2025 

Nettodrift 500 500 500 500 

I alt kassefinansieret 500 500 500 500 

(- foran beløb angiver en mindreudgift/en merindtægt) 

 

Beskrivelse: 

Kolding Kommune har en høj andel af børn anbragt i plejefamilier – pt. er 130 børn er anbragt 

og 56 børn er i aflastning i plejefamilier. Det er lykkedes at rekruttere og fastholde dygtige 

plejefamilier, der giver børnene en tryg opvækst efter at de tidligere har været udsat for om-

sorgssvigt. Mange af de plejefamilieanbragte børn har pådraget sig psykiske skader før anbrin-

gelsen, der betyder, at de har nedsat trivsel og en ofte afvigende adfærd, hvilket giver dem 

nedsat livskvalitet og adfærdsmæssige udfordringer i hverdagen. 

 

De børn og unge der i dag kommer i plejefamilie, er ofte meget behandlingskrævende, og kun 

en del af børnene får hjælp i form af samtaleterapi til at bearbejde deres psykiske skader, og 

plejefamilierne modtager primært gruppesupervision i forhold til at håndtere børnenes afvi-

gende adfærd. 

 

Mange af de børn der i dag kommer i plejefamilier har udviklingstraumer, som udvikler sig på 

forskellig vis. Dette stiller store krav til plejefamilierne, og der ses et øget behov for støtte til 

at imødekomme børnenes behov.  

 

Plejefamilierne har ofte behov for særlig tilrettelagt praksisnær supervision med fokus på, 

hvordan de arbejder med det enkelte barns udfordringer, derfor tilbyder Børnefamiliehuset 

supplerende praksisnær individuel supervision, så plejefamilierne får forbedrede muligheder for 

at lykkes med at mestre forældrerollen i forhold til børnenes særlige behov. 

 

Med denne særlige indsats kan Børnefamiliehuset levere specialiseret målrettet støtte med fo-

kus på:  

 Dynamik i plejefamilien, herunder parforhold, evt. biologiske børn og andre plejebørn  

 Traumer og omsorgssvigt med udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone 

 Den mentaliseringsbaserede indstilling hos plejeforældre  

 Den tryghedsfremmende plejefamilie  
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 Konfliktforståelse og kommunikation  

 Samarbejde og inddragelse af biologisk familie og øvrige netværk 

 Omsætte pædagogisk og psykologisk vurderinger/vejledninger/udredninger til praksis 

 

 

Målet med indsatsen er, at støtte plejefamilien i at sikre barnets udvikling og trivsel, gennem 

fokus på plejefamiliens ressourcer, således at der igangsættes en forandringsproces, som ska-

ber udvikling for barnet og den samlede plejefamilie. 

 

Målet er at inddrage, engagere og skabe mening for plejefamilien i den praksis, som tilrette-

lægges. At det bliver en plan, som plejefamilien oplever som deres og som de kan genkende 

sig selv i. Det er vigtigt, at plejefamiliens mål for udvikling er gennemskuelige og målbare, så-

dan at vi sammen med plejefamilie fortløbende kan justere og evaluere på den praksis, der 

udøves. 

 

En yderligere styrkelse af den nuværende indsats, idet der ses gode effekter i at tilbyde prak-

sisnært supervisionsforløb til plejefamilierne som et supplement. Yderligere midler på området 

vil bidrage til at der kan iværksættes flere forløb til flere plejefamilie og dermed f.eks. fore-

bygge sammenbrud og styrke den faglige indsats i opgaveløsningen omkring barnet og forsla-

get flugter med visionerne bag ”Borgerens centrum” og ”Selvværd og Sammenhæng”. 

 

Børnefamiliehuset ønsker at udvide det eksisterende tilbud med praksisnært individuel supervi-

sionsforløb til plejefamilier med 1 PE, så flere anbragte børn i plejefamilier kan få gavn af den 

praksisnære supervision. 

 


