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Familieplejere har længe efterspurgt en fælles

pensionsordning, og nu er døren åbnet til Pensions-

kassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og

Kontorpersonale. Med en pensionsordning i pensions-

kassen bliver familieplejere en del af PKA-fælles-

skabet med 270.000 medlemmer, som fortrinsvis er

ansat inden for social- og sundhedsområdet. 

Du skal være medlem af Socialpædagogernes

Landsforbund for at blive medlem af pensionskassen

som familieplejer.

Ingen helbredsoplysninger

Du skal ikke afgive helbredsoplysninger for at blive

medlem af pensionskassen og optages på lige fod

med andre medlemmer. Det betyder, at familieplejere

har de samme fordele som alle andre medlemmer i

pensionskassen. 

Nyt tilbud om pension
og dækning ved tab
af erhverv s ev n e

Fra 1. januar 2016 kan familieplejere få

pension i Pensionskassen for Social-

rådgivere, Socialpædagoger og 

Kontorpersonale, PKA

Dine pensionsmuligheder

Du kan enten vælge den store eller lille pensionspak-

ke. Med den store pakke får du samme pension, som

socialpædagoger ansat på overenskomst. Det er bl.a.

livsvarig alderspension og en række forsikringer ved

sygdom og dødsfald. Minimumsindbetalingen til den

store pakke er 975 kr. om måneden. 

Den lille pakke har ingen forsikringer og er mest til

dig, som vil supplere en anden pensionsordning eller

som kun ønsker at spare op til pensionen. Da der i

den lille pakke ikke bruges penge til forsikringer, får du

hurtigere opbygget en god alderspension. Der er ingen

minimumindbetaling ved den lille pakke. 

Saml pensionen

Har du pension andre steder, så er det en god idé at

samle dem hos det selskab, du aktuelt indbetaler til.

Det giver ikke kun et bedre overblik, men du sparer

også penge på administration. Det er gratis at flytte

dine pensionsopsparinger til PKA. Du skal dog være

opmærksom på, at det selskab, som du flytter pensio-

nen fra, kan tage et gebyr.

Lave omkostninger og gode renter

PKA har en af landets laveste omkostninger på 400 kr.

pr. medlem i 2016, og samtidig får du en af landets

bedste renter i 2016 4,8 pct. 

Kom til møde med PKA 

I 2016 kommer PKA rundt i landet og fortæller mere

om pensionsordningen, dine valgmuligheder og hvad

der bedst kan betale sig i din situation. Steder og

datoer vil du kunne læse om på sl.dk eller på pka.dk.

Du har også mulighed for at chatte med en rådgiver

på pka.dk eller ringe på 3945 4540. 

To pensionsmuligheder

Den store pensionspakke

Der er en månedlig minimumsindbetaling på 975 kr.

med den fulde pensionspakke. Pakken giver dig: 

• Livsvarig alderspension

• Førtidspension
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Hvis du starter med at indbetale som 45-årig,

til du bliver 67 år

Månedlig indbetaling 1.000 kr.

10-årig ratepension med

en årlig udbetaling på 40.900 kr.

Alderssum 362.350 kr.

Hvis du starter med at indbetale som 55-årig,

til du bliver 67 år

Månedlig indbetaling 1.000 kr.

10-årig ratepension med 

en årlig udbetaling på 21.400 kr.

Alderssum 189.650 kr.

Hvis du starter med at indbetale som 55-årig,

til du bliver 67 år

Månedlig indbetaling 1.000 kr. 3.000 kr.

Årlig livsvarig alderspension 6.900 kr. 24.650 kr.

Førtidspension 5.150 kr. 18.500 kr.

Børnepension 1.600 kr. 5.800 kr.

Pension ved død i 10 år 3.900 kr. 13.850 kr.

Sum ved kritisk sygdom 150.000 kr. 150.000 kr.

Sum ved førtidspension 150.000 kr.         150.000 kr.

Sum ved død 150.000 kr.         600.000 kr.

Hvis du starter med at indbetale som 45-årig,

til du bliver 67 år 

Månedlig indbetaling 1.000 kr. 3.000 kr.

Årlig livsvarig alderspension 12.600 kr. 45.300 kr.

Førtidspension 9.450 kr. 33.850 kr.

Børnepension 2.950 kr. 10.600 kr.

Pension ved død i 10 år 7.100 kr. 25.400 kr.

Sum ved kritisk sygdom 150.000 kr.          150.000 kr.

Sum ved førtidspension 150.000 kr.          150.000 kr.

Sum ved død 600.000 kr.          600.000 kr.

Lille pensionspakke

Her kan du se hvor meget du får ved en ratepension, der udbetales over 10 år eller en alderssum, der udbetales

på en gang. Beløbene er afhænger af, hvornår du starter med at indbetale og hvor meget.

• Børnepension til barnet er 21 år

• 10-årig pension ved død til dine efterladte

Samtidig får du også en række skattefrie engangs-

beløb fra forsikringen, hvis du mister arbejdsevnen,

rammes af kritisk sygdom eller død, mens du er på

arbejdsmarkedet. 

Hertil kan du også indbetale til en ratepension

(udbetales over 10 år) eller en alderssum (udbetales

på en gang). 

Den lille pensionspakke

Med den lille pensionspakke får du ingen livsvarig

pension eller forsikring. Her kan du indbetale til en

ratepension (udbetales over 10 år) eller en alderssum

(udbetales på en gang). 

Der er ingen minimumsindbetaling.

Af Michael Dam Andreasen, PKA

Hvor stor bliver pensionen? 

Stor pensionspakke

Her kan du se, hvor meget du får i livsvarig pension fra PKA før skat. Din pension afhænger af, hvornår du 

starter med at indbetale og hvor meget.
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S o c i a l p æ d a g o g e rnes Landsforbund gennemførte i

efteråret 2015 en familieplejeundersøgelse med det

formål at kortlægge nogle af udfordringerne på områ-

det og for at kunne følge udviklingen på forskellige

områder indenfor familieplejeområdet. Der blev foreta-

get lignende undersøgelser i 2011, 2012 og 2013.

Målgruppen for undersøgelsen er de 2003 medlem-

mer af Socialpædagogerne, der arbejder som familie-

plejere. 767 har besvaret spørgeskemaet og undersø-

gelsens svarprocent er 45%. 

Kortlægningen giver et billede af udviklingen på

området, og der spørges derfor til mange af de samme

ting. I år har vi dog fundet det relevant at blive lidt klo-

gere på hvad vores medlemmer mener, det nye social-

tilsyn og ikke mindst, hvilke elementer af udfordringer,

der spiller den største rolle i forhold til forbedring af

arbejdsvilkår.

Undersøgelsen viser overordnet, at flere forhold

omkring livet som familieplejer er blevet bedre. Det

drejer sig blandt andet om oplevelsen af hvordan ele-

menter som kursusdage og supervision opleves. Der

er, som undersøgelsen også viser, dog stadig plads til

en lang række forbedringer, selvom tallene på nogle

punkter stiger.

I det følgende præsenteres nogle af undersøgel-

sens hovedpunkter.

Uddannelse og efteruddannelse

Da langt flere børn i dag anbringes i plejefamilie og

langt flere børn i fremtiden vil placeres i en plejefami-

lie, så er det vigtigt, at der tilbydes relevant og konti-

nuerlig uddannelse og supervision. I og med, at flere

børn anbringes, så forventes det også at flere børn

med særlige udfordringer anbringes i familiepleje. Så

endnu mere afgørende bliver uddannelse og supervi-

sion i fremtiden.

Undersøgelsen viser, at 84 % modtog en efteruddan-

nelse svarende til 2 kursusdage (eller mere) sidste år,

hvilket vil sige, at lovkravet er opfyldt. 29 % af alle

adspurgte familieplejere er ’i høj grad’ enig i, at de har

modtaget de kurser de har haft behov for. Begge resul-

taterne er en signifikant positiv fremgang fra 2012.

Supervision

Supervision er sammen med uddannelsen og efterud-

dannelse med til at sikre bedst mulige forudsætninger

for familieplejeres varetagelse af opgav e n .

Supervision er et lovkrav, og omfanget skal afspejle

tyngden i den opgave, som plejefamilien varetager.

Vi kan i undersøgelsen se, at knapt fire ud af fem

Familieplejernes vilkår
Familieplejeundersøgelsen 2015 viser positiv udvikling på væsentlige områder

sidste år har modtaget supervision, hvilket er en signi-

fikant positiv udvikling sammenlignet med 2011. To ud

af tre familieplejere oplever, at den supervision, de

modtager, er tilstrækkelig.

Personrettede tilsyn

Ifølge serviceloven skal der ved anbringelse af børn og

unge foretages minimum to personrettede tilsyn.

Dette lovkrav er ifølge undersøgelsen ikke opfyldt i en

tredjedel af tilfældene for kalenderåret 2014. Vi kan

derfor konstatere, at der her er et stort forbedringspo-

tentiale og interessant bliver det at se, hvorledes nye

paradigmer omkring styrket sagsbehandling i kommu-

nerne vil smitte af på kommunernes håndtering af

dette lovkrav.

I øvrigt ses der en positiv udvikling i forhold til, om

der blev talt med barnet ved det seneste tilsyn, om

familieplejeren var til stede ved samtalen og om hand-

leplanen blev drøftet, når man sammenholder resulta-

terne fra 2015 med resultater fra 2012 og 2011.

Handleplan

Ifølge serviceloven skal der ske en opfølgning på en

anbragts handleplan senest tre måneder efter iværk-

sættelse af foranstaltning og herefter minimum hver

6. måned. Undersøgelsen viser, at der i halvdelen af

tilfældene blev foretaget en vurdering/opfølgning i det

anbragte barns handleplan to gange sidste år. Det kan

derfor konstateres, at der i næsten halvdelen af alle

tilfælde ikke blev foretaget den lovbestemte opfølg-

ning. Billedet matcher derfor andre undersøgelser, der

også viser, at kommunerne i flere tilfælde end godt er,

ikke opfylder lovkravene om opfølgning.

Undersøgelsen viser også, at 40 % bekræfter, at

der ved den seneste opfølgning af handleplanen blev

truffet en afgørelse om revision, og i langt de fleste til-

fælde blev det gjort med familieplejerens samtykke.

Socialtilsynet

Det nye socialtilsyn, der trådte i kraft 1. januar 2014,

skal som led i det driftsorienterede tilsyn både føre

kontrol med forholdene i plejefamilierne samt ligele-

des bidrage til at fastholde og udvikle kvaliteten i

disse. Undersøgelsen viser, at 71 % har en ’meget

god’ eller ’god’ samlet oplevelse af Socialtilsynet.

D o k u m e n t a t i o n s k r av og brug af kvalitetsmodellen

opleves som de største udfordringer i relation til det

nye socialtilsyn. Derudover angiver 41 %, at de ikke

ved, om de er korrekt registrerede på tilbudsportalen.
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Vederlag

De fleste børn (74 %), der er anbragt i plejefamilier, er

vurderet til mellem 5 og 7 vederlag. Der er ikke sket

nogen udvikling for ændringer i vederlag siden 2013.

46 % af plejefamilierne har oplevet, at beløbet til dæk-

ning af kost, logi og daglige fornødenheder skal dække

over flere udgifter indenfor det sidste år.

Udfordringer på området

I forhold til plejeopgaven vurderer flest ansættelsesvil-

kår som værende en af de to største udfordringer,

efterfulgt af graden af barnets udfordringer.

Ansættelsesvilkår vurderes også af flest som en af de

to største udfordringer i forhold til samarbejdet med

kommunen, efterfulgt af fastsættelse af vederlag.

Ansættelsesgrundlag

I forhold til et bedre ansættelsesgrundlag prioriteres

løn og pension på en delt førsteplads blandt de fem

opstillede områder, efterfulgt af opsigelsesvars e l ,

efteruddannelse og supervision, som i større grad bli-

ver vurderet på fjerde og femteplads.

Plejefamilier med særlige opgaver

Alt i alt føler 90 % sig ’i meget høj grad’ eller ’i høj

grad’ godt nok rustet til opgaven som familieplejer. Ud

af de 20 % plejefamilier på landsbasis, der er organi-

seret i Socialpædagogerne, har en tredjedel en uddan-

nelse som pædagog. 59 % har anciennitet som

familieplejer i 11 år eller mere. I forhold til hvilke over-

vejelser familieplejerne kan have foretaget med hen-

syn til at blive kommunal plejefamilie, svarer 38 %, at

der ikke har været nogle, da det for dem ikke er rele-

vant.

Information og nyhedsbrev

Den inform a t i o n s k a n a l , som familieplejerne oftest

l æ s e r, er ny h e d s b r ev til familieplejere via mail, e f t e r-

fulgt af FanNy og Socialpædagogen. Hov e d p a rten af

r e s p o n d e n t e rne (65 %) synes, det lyder som en god

i d é , at familieplejeområdet skal være en del af Social-

pædagogen frem for at udkomme som særskilt blad.

På baggrund af undersøgelsen vil det igen og fort-

sat være relevant, at Socialpædagogernes Landsfor-

bund overfor kommunerne understreger behovet for, at

lovkravet om opfølgning, uddannelse og supervision

skal overholdes. 

Af Gitte Landors

Socialfaglig konsulent

Hvad har familieplejere til fælles med

Socialpædagoger og aflastningstilbud,

socialpædagoger på døgninstitutioner

og socialpædagoger på skolebehand-

lingshjem? Og hvad kan man egentlig

lære af hinanden? En hel del, hvis man

spørger ledelsen for det nyetablerede

Fagligt Selskab om anbragte børn

og unge

Fagligt Selskab om anbragte børn og unge har været i

gang siden august. Det er et fagligt interessefælles-

skab for medlemmer, der arbejder med kerneopgaven

i at sikre den gode anbringelse.  Fagligt Selskab er

udelukkende for medlemmer af Socialpædagogerne,

og man bliver automatisk medlem på baggrund af sit

arbejdsområde.

I ledelsen for selskabet sidder bl.a. tre familiepleje-

re; Dorthe Pihl fra Kreds Bornholm, Gitte Jensen fra

Kreds Midtsjælland og Susanne Hildur Smith fra Kreds

København. De to sidstnævnte er også med i familie-

plejeudvalget. På spørgsmålet om, hvad man får ud af

at sidde et netværk med andre praktikere end familie-

plejere svarer Gitte Jensen; 

– Mange af de udfordringer, som vi familieplejere

oplever, gælder også for de andre dele af anbringel-

sesområdet. Det kan være samarbejdet med kommu-

nen eller de pårørende. Fx havde vi på sidste møde en

god diskussion om, hvordan man som professionel går

ind i forældresamarbejdet. Her tror jeg, vi som familie-

plejere kan hente meget inspiration og faglige metoder

fra fx døgnområdet.

Sammen med de øvrige kredsudpegede medlem-

mer af ledelsen, skal de tre familieplejere være med til

at tilrettelægge, hvad selskabet skal tilbyde af aktivite-

ter. I ledelsen sidder fra de øvrige kredse, Helle

Trangbæk som er daglig Leder af Sabroegården i

Skive, Klaus Birk Jensen fra Familiecenter Kalvehaven,

Fagligt Selskab om
anbragte børn og un g e
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o m
g un g e

L a rs Øberg fra Støtteboligen Davids Allé, J a n

Vestergaard, Centerleder  på Esbjerg Børnecenter og

Mia Søgaard Jensen fra Botilbuddene Trianglen.

Og netop repræsentationen af de forskellige funk-

tioner og indsatser indenfor børn og ungeområdet ser

Gitte Jensen som en faglig styrke i selskabet. 

– Det er et stærkt hold og nogle fagligt dygtige prak-

tikere, der sidder i ledelsen. Det giver inspiration og

sikrer vidensdeling, hvilket på sigt skal være med til at

styrke fagligheden på området.  For familieplejefaglig-

heden tror jeg konkret, at selskabet kan være med til

at sætte fokus på et øget samarbejde mellem døgnin-

stitutioner og plejefamilier.

Konference i marts om nye 

anbringelsesmønstre 

Arbejdet i ledelsen har blandt andet resulteret i en

konference, der afholdes den 1. marts 2016. Temaet

er den gode anbringelse og nye mønstre på anbringel-

sesområdet. Det er et oplagt tema, fordi der i øjeblik-

ket er meget fokus på den såkaldte Sverigesmodel,

hvor essensen er et normaliseringsperspektiv med

højere grad af inddragelse af familie og netværk. Et af

modellens resultater er bl.a. kortere anbringelser,

mere brug af anbringelser i plejefamilier og styrket

sagsbehandling.

Med udgangspunkt i sin seneste forskning på fami-

lieplejeområdet (læs artikel side 8) og sin indsigt i

anbringelsesområdet generelt, er Inge Bryderup, pro-

fessor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg

Universitet, inviteret på konferencen til at tegne et bil-

lede af tendenser indenfor anbringelsesområdet. 

Derudover kommer en række inspirerende oplæg

om, hvordan disse forandringer kan håndteres og hvil-

ke krav det stiller til fagligheden – om du så er famili-

eplejekonsulent, leder, plejefamilie eller ansat som en

døgninstitution. 

Konferencen afholdes d. 1. marts 2016 på Severin

Kursuscenter i Middelfart. Når programmet er klar, bli-

ver det annonceret på Facebook og via hjemmesiden

www.fagligeselskaber.sl.dk

Bland dig i debatten eller kom 

med gode ideer

Hele ideen med det Faglige Selskab er, at der skal

kommer mere vidensdeling på tværs af anbringelses-

området. I selskabet er der oprettet en Facebook-

gruppe, som gør det nemt, at komme i kontakt med

andre fagprofessionelle, der arbejder med anbragte

børn og unge. Det er en lukket gruppe, som er tiltænkt

at være det digitale mødested med plads til debat og

erfaringsudveksling. Her kan du holde dig opdateret

på, hvad ledelsen aktuelt er fokuseret på, og omvendt,

er der mulighed for komme med inspiration til, hvad

der aktuelt rører sig.

Så hvis du har brug for mere information om fagets

udvikling eller har ideer til faglige temadage og socia-

le arrangementer, skal du endelig ikke holde dig

tilbage. Find os på Facebook under navnet Fagligt

Selskab om anbragte børn og unge. 

Et ekstra tilbud   

Socialpædagogernes Landsforbund ved, hvor vigtigt

det er for et udviklende arbejdsliv med adgang til ny

faglig viden og inspiration. Med tilbuddet om net-

værksdannelse i Fagligt Selskab om anbragte børn og

unge, er der kommet endnu en mulighed for at styrke

og vedligeholde dit faglige vidensgrundlag bl.a. via

adgangen til andre praktikere.

Faglige selskaber er et pilot-projekt som Hoved-

bestyrelen skal evaluere i 1. kvartal 2016. Foruden

fagligt selskab om anbragte børn og unge er der etab-

leret Fagligt Selskab om mennesker med sindslidelser,

der hovedsageligt henvender sig til socialpædagoger

indenfor psykiatrien, socialpsykiatrien og det somati-

ske område. 

Af Line Freja Rasmusen

Socialfaglig konsulent
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Et stort forskningsprojekt skal give et

billede af, hvem det er, der arbejder som

familieplejer, og hvilke børn, der har

gavn af den almindelige familiepleje.

Familieplejere til 6000 børn i almindelig

familiepleje bliver bedt om at udfylde et

spørgeskema   

Allerede i den første børnelov fra 1905 stod der, at

man anbefalede at anbringe udsatte børn i familiepleje

frem for en døgninstitution eller anden anbringelses-

form. Begrundelsen var, at familiepleje blev betragtet

som den mindst indgribende foranstaltning og var så

tæt på barnets eget familiemiljø, man kunne komme. 

Denne socialpolitiske holdning har overlevet frem til i

dag og er skrevet ind i samtlige de børnelove, som

Folketinget efterfølgende har vedtaget, og i dag er

familiepleje den mest anvendte anbringelsesform .

Alligevel er det det område inden for anbringelser, man

forskningsmæssigt ved allermindst om. 

Det skal et nyt forskningsprojekt fra Aalborg

U n i v e rsitet forsøge at råde bod på. Navnet er

’Forskningsprojekt om familiepleje – kortlægning og

typologisering’, og professor Inge Bryderup, Institut for

Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, står i

spidsen for projektet. Hun har i mere end 25 år forsket

i forholdene for socialt udsatte børn og unge samt

deres familier. Ved hendes side står sociolog Mie

Engen og videnskabelig assistent Sune Kring, begge

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, A a l b o r g

Universitet.

Desuden er der nedsat en faglig følgegruppe, som

skal være med til at sikre, at de faglige standarder

opretholdes. Socialpædagogerne er repræsenteret i

følgegruppen. 

Familieplejerne har i lighed med andre anbringel-

sesformer som fx døgninstitutioner samme samfunds-

mæssige opgave over for det anbragte barn. I loven

– Selv om det lovgivningsmæssigt gennem hele historien er
anbefalet, at familiepleje er at foretrække frem for andre
anbringelser, ser det historisk ikke ud til, at den socialpolitiske
holdning har haft større gennemslagskraft i kommunernes
praksis, fortæller Inge Bryderup.

står der, at barnet, der anbringes, har ’særlige behov’,

og det er anbringelsesstedets opgave at sikre, at bar-

net får mulighed for tryghed, omsorg og for personlig

udvikling. Anbringelsesstedet skal desuden understøt-

te barnets skolegang og fremme dets sundhed og

trivsel.

– Der er således tale om et samfundsmæssigt for-

mål, som familieplejere skal realisere i forhold til soci-

alt udsatte børn og unge. Deres arbejde skal betragtes

som en socialpædagogisk indsatsform på linje med

døgninstitutioner og opholdssteder, siger Inge

Bryderup. 

Hvordan ser en 
familieplejer egentlig ud?
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godt 12.000 i 2012 og knap 12.000 i 2013. Men alli-

g evel var anbringelsesfrekvensen i 2013 på 1,1 pct.

I mere end 100 år er det således fortsat den

samme andel af børn og unge, der anbringes uden for

hjemmet.

Derimod er selve anbringelsesform e rne gennem

historien ændret ret markant. I mange år kom omkring

15 pct. af alle anbragte børn og unge i familiepleje, o g

den procentdel holdt sig helt frem til 1970’ern e , h v o r

B i s t a n d s l oven trådte i kraft i 1976. De efterfølgende år

steg anbringelsesprocenten i familiepleje til omkring

4 0 , og den blev dermed den mest anvendte anbringel-

s e s f o rm. Denne andel på 40 pct. Holdt sig i årt i e r.

I kølvandet af Strukturreformen (2007) og Barnets

Reform (2011) sker der igen et hop i anbringelsespro-

centen. Således var 57 pct. af alle anbragte børn og

unge i 2013 i familiepleje. 

Selv om det lovgivningsmæssigt gennem hele

historien udtrykkelig er anbefalet, at familiepleje er at

foretrække frem for andre anbringelser, ser det histo-

risk ikke ud til, at den socialpolitiske holdning har haft

større gennemslagskraft i kommunernes praksis, for-

tæller Inge Bryderup.

– De to gange, anbringelsesfrekvensen i familieple-

je er steget, sker det efter en strukturreform og efter,

at mange døgninstitutioner er blevet lukket og ikke på

baggrund af en socialpolitisk kursændring.

Statistikken viser desuden, at der er meget store

kommunale forskelle på, hvor mange børn og unge,

kommunerne anbringer. Mens nogle kommuner anbrin-

ger langt under gennemsnittet på 1 pct., er der tilsva-

rende også kommuner, som anbringer langt over.

– Så derfor kan det være lidt misvisende at sige, at

der i snit anbringes 1 pct. af en børnegeneration, da

de store kommunale forskelle gør det vanskeligt at

tale om et gennemsnit, siger Inge Bryderup. 

Spørgeskema til alle

I den omfattende spørgeskemaundersøgelse håber

forskergruppen at kunne få svar på mange centrale

aspekter omkring de almindelige familieplejere i

Danmark. Man vil fx gerne have svar på, hvilke typer af

familier, der er familieplejere, hvor længe de er familie-

plejere, hvilken motivation og forståelse, de har i for-

hold til at udføre en socialpædagogisk indsats, hvilken

uddannelsesmæssig baggrund, de trækker på, hvor

mange børn, de har anbragt ad gangen, og hvilke

udfordringer, de oplever som familieplejere.

– Vi ved fra forskningen, at nogle af de børn og

unge, der anbringes i familiepleje, klarer sig godt i

Selv om familieplejerne således har en central

samfundsmæssig opgave i forhold til de børn, der

bliver anbragt hos dem, er der ingen forskning, som

beskæftiger sig med denne socialpædagogiske ind-

sats.

Derfor er en af de centrale opgaver i forskningspro-

jektet at få belyst den socialpædagogiske indsats,

som familieplejerne yder. Om projektets formål står

der: ’Det overordnede formål med forskningsprojektet

er at bidrage med viden, der sikrer kvaliteten i indsat-

sen over for de mest socialt udsatte børn og unge i

Danmark, herunder bidrage til at mindske antallet af

sammenbrud i anbringelser og at sikre opfyldelse af

flere andre af regeringens 2020-mål for udsatte børn

og unge’.

Der er tale om et landsdækkende forskningspro-

jekt, der skal omfatte samtlige omkring 6.000 børn,

som er anbragt i en såkaldt almindelig familiepleje.

Der vil sige plejeforhold, hvor plejefamilierne har indgå-

et individuelle kontrakter med kommunerne eller tilhø-

rer familieplejeorganisationer, som indgår aftaler på

plejefamiliernes vegne. 

Derimod medtager projektet ikke slægts- og net-

værksanbringelser, som der er ca. 800 af, eller kom-

munale familieplejere, herunder såkaldte specialisere-

de familieplejere/særlige anbringelser, som der er ca.

200 af. 

Projektet er sat i gang i februar i år, og når det som

forventet afsluttes i begyndelsen af 2017, skulle der

gerne tegne sig et billede af familieplejerne, fx deres

baggrund, uddannelse og motivation, og af de børn,

som især kan profitere af den socialpædagogiske ind-

sats, der ydes i en familiepleje. 

Familiepleje, det er tidens løsen

Siden Serviceloven trådte i kraft i 1998, har kommu-

nerne især benyttet sig af tre typer anbringelsesfor-

mer: Familiepleje, som oprindelig især var tænkt til de

mindre børn, opholdssteder og døgninstitutioner, som

især var målrettet de lidt større børn. I dag anbringes

også mange større børn og unge i familiepleje.

Siden den første børnelov blev vedtaget og frem til

i dag har anbringelsesprocenten været stort set den

samme, nemlig omkring 1 procent af det samlede

antal 0-17-årige.

Det tal har der ifølge Inge Bry d e rup været en del for-

v i rring om, fordi antallet af anbragte børn og unge nogle

år er faldet. Men der er tale om et nominelt fald. Der

fødes simpelthen færre børn. Således faldt antallet af

anbragte børn og unge fra 14.000 i år 2000 til at være

“Det overordnede formål med forskningsprojektet er at bidrage med
viden, der sikrer kvaliteten i indsatsen over for de mest socialt udsatte

børn og unge i Danmark, herunder bidrage til at mindske antallet af
sammenbrud i anbringelser og at sikre opfyldelse af flere andre af 

regeringens 2020-mål for udsatte børn og unge”
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plejefamilierne har af den socialpædagogiske indsats,

og hvilken målgruppe, de mener, kan profitere af

anbringelse i plejefamilie.

P r o j e k t g ruppen har lavet en aftale med

Socialstyrelsen om, at de fem sociale tilsynsenheder

formidler spørgeskemaerne til plejefamilierne.

– Både plejefamilien og børnene er sikret total ano-

nymitet. Man skal ikke opgive sit navn eller andre

oplysninger, der kan identificere en, og besvarelserne

kommer til at ligge i et lukket system, som ingen andre

end os tre i forskergruppen har adgang til, siger Inge

Bryderup.

Det er et stort og omfattende spørgeskema, og alle

familieplejere, der måtte ønske det, får tilbudt hjælp til

at udfylde spørgeskemaet via telefon. 

Ved siden af spørgeskemaet bliver familieplejerne

spurgt, om de efterfølgende har lyst til at deltage i en

stor kvalitativ undersøgelse, hvor formålet er at følge

op på nogle af svarene i spørgeskemaet for dermed at

give et endnu bredere og bedre billede af familie-

plejerne.

Denne del af projektet er dog foreløbig på idepla-

net, idet den nødvendige finansiering endnu ikke er til-

vejebragt.  

Spørgeskemaundersøgelsen, analyserne og formid-

lingsdelen er støttet økonomisk af Det Obelske

Familiefond. 

Af Lone Marie Pedersen

skole og uddannelse. Vi ved også, at der er anbringel-

ser, som ikke er karakteriseret ved sammenbrud.

Mens andre børn gennem anbringelsesforløb anbrin-

ges i 4-5 forskellige familieplejere og senere på insti-

tution, siger Inge Bryderup og tilføjer:

– Der findes imidlertid ikke viden om, hvilke typer af

børn, der profiterer af anbringelse i familiepleje.  

Alt det og meget mere skulle forskerholdet gerne

finde svar på, når samtlige omkring 5-6000 familieple-

jere har besvaret et meget omfattende spørgeskema. 

Man ved, at der er anbragt ca. 6000 børn i såkaldt

almindelig familiepleje, men det præcise tal for

familieplejere kender man ikke, da statistikken ’kun’

viser anbringelser og ikke antallet af familieplejere. 

Således kan flere børn være anbragt i samme

familiepleje.

Fuld anonymitet 

I løbet af de næste måneder vil samtlige almindelige

plejefamilier i Danmark få tilsendt et meget omfatten-

de spørgeskema. Der bliver spurgt til bl.a. plejefamili-

ens forhold som fx uddannelse, geografiske og bolig-

mæssige forhold og motivation for ønsket om at være

familieplejer. Desuden bliver der også spurgt til forhold

omkring familieplejens seneste fem anbragte børn og

unge. Fx barnets alder på anbringelsestidspunktet,

anbringelseslængde og forhold efter hjemgivelse.

Endelig er der også i spørgeskemaet holdnings-

spørgsmål, hvor man gerne vil vide, hvilken opfattelse

FAMILIEPLEJERE ER KLART OMFATTET 

AF ARBEJDSSKADESIKRINGSLOVEN  

Når nogle af vores familieplejere henvender sig

med en arbejdsskade til ansættelseskommu-

nen, får de at vide, at de ikke er omfattet af

arbejdsskadesikringsloven. Det er ikke rigtigt. 

Ankestyrelsen har i en principafgørelse fra

2010 klart udtalt, at familieplejere er omfattet

af arbejdsskadesikringsloven. Ankestyrelsen

lægger blandt andet til grund, at der er tale

om et ansættelsesforhold mellem familie-

plejerne og kommunen.  

Socialpædagogerne har talt med KL, som

oplyser, at de snarest vil sende en meddelelse

ud til kommunerne og oplyse dem om, at

familieplejerne er omfattet af arbejdsskade-

sikringsloven. Forvirringen skyldes sandsynlig-

vis at KL’s familieplejehåndbog ikke er blevet

opdateret siden 2009, og afgørelsen er fra

2010.



Det er en voldsom oplevelse for et barn at skulle flytte

ind i en fremmed plejefamilie. Undersøgelser viser, a t

det nærmest kan beskrives som om, b a rnet kommer i

en livskrise. Og hvis anbringelsen går skævt, og barn e t

må flytte, kan det blive påført endnu en livskrise. 

Desværre sker det ikke sjældent, at et plejeforhold

bryder sammen. Af SFI-undersøgelsen ’Anbragte børn

og unges trivsel 2014’ fremgår det, at 20 pct. af

undersøgelsens børn er flyttet inden for de seneste to

år, og halvdelen af flytningerne var ikke planlagt. Med

andre ord er anbringelsen brudt sammen. Den hyppig-

ste grund til, at børnene flytter, er ifølge børnenes egne
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Det gode match

oplysninger, at der er et såkaldt mismatch mellem bar-

net og anbringelsesstedet. 

I 2010 påviste Tine Egelund med flere i SFI-forsk-

ningsrapporten ’Sammenbrud i anbringelser af unge’,

at sammenbruddet i plejeforholdet især finder sted

kort tid efter, at anbringelsen er etableret. 

Således sker to tredjedel af sammenbruddene

inden for det første år, barnet er anbragt. Om det

fænomen skriver Egelund i SFI-forskningsrapporten

’Sammenbrud i anbringelser’ (2006), at det kan undre

’at så mange sammenbrud sker hurtigt efter anbringel-

sen, hvor forvaltningen for nylig har lagt arbejde i at

finde det mest egnede anbringelsessted i forhold til

barnets/den unges problemprofil, og hvor alle parter

ideelt set skulle være forberedt på, hvad de går ind til’. 

Metoder til at matche rigtigt

Der er således al mulig grund til at kigge på den måde,

plejebarnet og plejefamilien bliver matchet, så man

allerede fra starten finder den rette plejefamilie til bar-

net. Den opgave har Videnscenter for anbragte Børn

og Unge (VABU) i Københavns Kommune stillet sig

selv. Med 2,3 mio. kr. fra Egmont Fonden vil man over

en toårig periode udvikle metoder til det, man har kaldt

’Det gode match’. Det vil sige, at man skal finde den

rette plejefamilie til det enkelte barn. 

– Det er projektets antagelse, at enhver indsats for

at øge kvaliteten af familieplejeanbringelser og undgå

sammenbrud begynder med en systematisk og videns-

baseret matchningsproces, siger projektleder Signe

Bressendorff, VABU.

Projektet skal undersøge, om matchet mellem bar-

net og plejefamilien kan forbedres ved at inddrage bar-

net og dets forældre i processen med at finde den

bedst egnede plejefamilie.

– Vi vil gerne lave en ny måde at matche på, men

for at vi ikke skal sidde og trække noget ned over

hovedet på deltagerne, begynder vi nedenfra og går

opad, hvor vi udarbejder de nye metoder i samarbejde

med sagsbehandlere og familieplejekonsulenter.

Der bliver tilsyneladende nok for projektgruppen at

tage fat på. Næppe nogen, der har et fagligt kendskab

Nyt projekt i Københavns Kommune vil inddrage både barnet og

forældrene for at finde den bedst egnede plejefamilie. Desuden

skal der være et tættere samarbejde mellem familiepleje-

konsulenterne og sagsbehandlerne 
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Tid til samarbejde om fælles viden

Arbejdsfordelingen i de fleste kommuner er sådan, at

sagsbehandleren primært taler med forældrene og

børnene, mens familieplejekonsulenten taler med ple-

jefamilien. Det kan være en meget uheldig arbejdsfor-

deling, fortæller Signe Bressendorff.

– Det hænder, at denne opdeling fører til, at de pro-

fessionelle hver især får deres perspektiv på sagen og

arbejder i hver sin retning. I værste fald kan det udvik-

le sig til en form for konflikt, som får konsekvenser for

de berørte parter – ikke mindst barnet eller den unge

– og i yderste konsekvens kan det ende med, at

anbringelsen bryder sammen. 

Den praksis vil projektet ’Det gode match’ gøre op

med. Det skal ikke længere være sådan, at familie-

plejekonsulenten fx kun har barnets problematikker

beskrevet på anden hånd af en sagsbehandler

– Der skal være et meget tættere samarbejde mel-

lem de professionelle, barnet og forældrene, siger

hun.

Der bliver i projektperioden afsat mere tid til sam-

arbejde mellem sagsbehandlerne og familieplejekon-

sulenterne. De deltager desuden i de samme møder

og får dermed også den samme viden.

– Vi forventer, at det vil betyde et bedre og mere

konstruktivt samarbejde mellem de professionelle,

siger Signe Bressendorff.

Ønsker skal op på bordet

Projektet er startet 1. oktober i år, og forud har familie-

plejekonsulenterne været på kursus igennem halvan-

det år. Formålet har været, at konsulenterne skulle

uddannes til bedre at kunne vurdere plejefamiliens

følelser, ressourcer og kompetencer, så de får en for-

nemmelse af, hvilke børn, den enkelte plejefamilie kan

håndtere, forklarer Signe Bressendorff. 

Med udgangspunkt i 25 konkrete sager, der er for-

delt på to børnefamilieenheder i Københavns Kom-

mune, skal projektgruppen i samarbejde med sagsbe-

handlere og familieplejekonsulenter afprøve nye meto-

der i at matche barn og plejefamilie på. Børnene i pro-

jektet skal være 8 år eller derover. Et vigtigt element

er at inddrage forældrene og børnene i forbindelse

med valg af plejefamilie. Før en anbringelse skal det

afklares, hvilke ønsker både barnet og forældrene har

til en kommende plejefamilie. 

Projektgruppen har ikke lagt sig fast på bestemte

modeller, men vil afklare undervejs, hvad der kan fun-

gere. Kan det fx lade sig gøre at arbejde med, at bar-

net og forældrene får et par familieplejere at vælge

til området, vil betvivle, at et væsentligt element i en

vellykket anbringelse er et godt match mellem barnet

og plejefamilien. Alligevel mangler man kvalificeret

viden om, hvad et godt match er, og hvordan det etab-

leres, fortæller Signe Bressendorff. 

– Vi vil derfor i projektet kigge på, hvordan vi kan

styrke processen med at matche barnet og plejefami-

lien. Og det vil vi bl.a. gøre ved aktivt at inddrage

barnet og dets forældre for at finde frem til den rette

plejefamilie.

Anbringer uden at tale med barnet

Projektgruppen har kigget på, hvilken praksis forskelli-

ge kommuner anvender, når de anbringer et barn i

familiepleje. Undersøgelsen viser, at praksis er meget

forskellig fra kommune til kommune. Der er dog det

fællestræk, at der sjældent er tale om en konkret, for-

maliseret fremgangsmåde i den enkelte kommune.

Hvis der endelig er skrevet noget ned om, hvordan

man skal gribe matchningen an, er der ofte tale om at

beskrive procedurer omkring samarbejdet mellem pro-

fessionelle i forvaltningen og afgrænse de forskellige

ansvarsområder. Derimod er der typisk ikke skrevet

noget ned, eller formaliseret et samarbejde om, hvor-

dan børnene og deres forældre bliver inddraget. 

Når børnene og forældrene bliver hørt, sker det

typisk ved de indledende lovpligtige børnesamtaler

med sagsbehandleren, og når de sammen med sags-

behandler og familieplejekonsulent besøger den pleje-

familie, som er blevet valgt. Det vil sige, at matchnin-

gen mellem barnet og plejefamilien foregår, uden at

barnet og forældrene er inddraget.

Det er familieplejekonsulentens opgave at finde en

egnet plejefamilie, og i de fleste tilfælde er den proces

ofte udelukkende baseret på en skriftlig beskrivelse af

barnet. Som regel er det sagsbehandleren, som har

beskrevet barnet, og konsulenten har ikke selv talt

eller set barnet. 

– Det er problematisk, at den professionelle, der

skal matche barnet med en konkret plejefamilie, i prin-

cippet kan gøre det uden personligt at have mødt bar-

net, siger Signe Bressendorff. 

I Serv i c e l oven står der intet om, hvordan selve

matchningsprocessen skal foregå. Men i Anke s t y r e l-

sens undersøgelse af samarbejdet mellem ko m m u n e r

og plejefamilier fremhæves matchningsprocessen som

afgørende for et vellykket anbringelsesforløb. (Anke -

styrelsen 2014, Ko m m u n e rnes vurdering af samarbej-

det med plejefamiliern e ) .



imellem? Hvordan kan forældrene inden en anbringel-

se blive informeret om, hvad det indebærer, at deres

barn skal anbringes i en plejefamilie? Hvordan skal

samarbejdet være under anbringelsen, og hvad kan

forældrene bestemme, mens deres barn er anbragt –

og ikke mindst hvad kan de ikke bestemme?

– Vi vil desuden forsøge at forebygge konflikter og

sammenbrud ved, at der straks fra anbringelsens start

bliver gennemført forventningsafstemningsmøder, hvor

barnet, forældrene, plejeforældrene, sagsbehandler og

familieplejekonsulent deltager, siger Signe Bressen-

dorff og tilføjer:

– Endelig vil et centralt element være, at der er hyp-

pige opfølgninger på sagen i det første år, og der skal

være et øget samarbejde mellem sagsbehandler og

familieplejekonsulent.

Viden skal spredes ud

Forældrene og børnene vil undervejs i projektet bliver

interviewet. 

– Formålet med interviewene er bl.a. at give os en

viden om, hvordan såvel børn som forældre har ople-

vet matchningsprocessen. Har de følt sig hørt og reelt

inddraget. Og hvilke faktorer har været vigtige for dem

i forhold til at finde en god plejefamilie, siger Signe

Bressendorff. 

Der bliver desuden arrangeret fokusgruppeinter-
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view med plejeforældrene.

– Projektgruppen ønsker at høre, om plejeforældre-

ne har følt sig hørt og inddraget i processen, og få at

vide, hvilke faktorer der er vigtige for dem i forhold til

både matchning med barnet og til fremtidigt samarbej-

de med kommunen. 

Sideløbende med projektet bliver en kontrolgruppe

på tilsvarende 25 sager fra andre børnefamilieenheder

i Københavns Kommune udvalgt. Her bliver matchnin-

gen gennemført som normalt. Det vil fx sige uden ind-

dragelse af barnet og forældrene, uden forventningsaf-

stemning og uden hyppige opfølgninger.

Frederikssund og Herlev Kommuner deltager også i

projektet. Det samme gør Tårnby Kommune – dog i et

mindre omfang.

– Samarbejdet giver os mulighed for en værdifuld

sparring på tværs af kommunegrænser, og samtidig vil

det betyde en større spredning af projektets resultater,

siger Signe Bressendorff.

Projektet bliver evalueret af et konsulentfirma.

Resultaterne skal samles og mangfoldiggøres i en rap-

port, der skal munde ud i en vejledning med helt konk-

rete værktøjer og metoder til, hvordan der kan arbej-

des med matchningsprocessen. Ambitionen er, at vej-

ledningen skal kunne bruges af andre kommuner.

Af Lone Marie Pedersen

KAN SOCIALTILSYNET KRÆVE 

AT SE DETALJERET BUDGET?

Plejefamilier er ikke omfattet af de formelle økonomi-

ske krav som betingelse for at blive generelt godkendt

af socialtilsynet.

Der er dog en økonomisk dimension i godkendel-

sen af og tilsynet med plejefamilien, som skal sikre, at

plejefamilien har økonomiske ressourcer til at sikre en

stabil anbringelse for de børn og unge, der anbringes

hos dem. En indikator for dette er jf. kvalitetsmodel-

len, at plejefamiliens disponible indkomst giver grund-

lag for at sikre barnet stabile rammer og vilkår.

Der skal være tale om en overordnet og samlet vur-

dering af plejefamiliens økonomi og ikke en detaljeret

styring af, hvordan plejefamilierne anvender deres dis-

ponible indkomst. Det økonomiske tilsyn med pleje-

familierne skal således holdes op imod, at der er tale

om privatpersoners økonomi.

Det er derfor Socialpædagogernes opfattelse, at

plejefamilier ikke er omfattet af kravet om at aflevere

detaljeret budget. Der kan dog være tilfælde, hvor et

budget kan være påkrævet, hvis det viser sig, at pleje-

familien har et lille rådighedsbeløb. I forhold til de

nuværende godkendelsesskemaer skal familierne afle-

vere oplysninger om samlede indtægter i alt, samlede

udgifter i alt samt kopi af årsopgørelsen.

Hvis du som plejefamiliefamilie bliver bedt om at

lave detaljeret budget, er det vores anbefaling, at du

retter henvendelse til din kreds. Du bør dog ikke

nægte at udarbejde budget, hvis Socialtilsynet beder

om det.
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KL’s taksttabel for 2016

Ve d e rlag m.v. samt vejledende satser for

l o m m e p e n g e , a r b e j d s v e d e rlag m.v. til

b ø rn og unge i form i d l e t døgnophold og i

døgninstitution efter SEL §6 6

Vederlag og satser er reguleret med 1,6 pct. svarende

til stigningen i det kommunale løn- og prisskøn.

1. Vederlag

Vederlag pr. døgn 134 kr.

(afrundet fra 133,69 kr.) 

1 gange normalvederlag pr. måned 4.066 kr.

(133,69 kr. x 365/12)

2. Kost og logi, herunder daglige fornødenheder

Pr. døgn pr. barn (under 10 år) 174 kr.

Pr. døgn pr. barn eller ung 

(på 10 år og derover)          186 kr.

For 3. og eventuelt 4. barn fra samme kommune

(uanset alder) dog pr. døgn 162 kr.

3. Øvrige udgifter; opholdssted

Øvrige udgifter pr. måned kan tage 

udgangspunkt i det vejledende beløb: 10.112 kr.

4. Lommepenge

Alder:

3-10 år pr. uge 29 kr.

11-13 år pr. uge 62 kr.

14-15 år pr. uge 125 kr.

16 år og ældre pr. uge 252 kr.

5. Arbejdsdusør

a. Dusør for arbejde i opholdssted. 

Dusøren udredes af opholdsstedet.

For unge på 16 år og ældre:

pr. time 30 kr.

pr. uge 935 kr.

Ud af dusøren kan den unge højst betale 

for kost, logi og vask pr. uge 441 kr.

b. Løn for arbejde uden for opholdsstedet.

Den unge beholder halvdelen af det indtjente 

til lommepenge og beklædning, dog mindst 

pr. uge 441 kr.

Betaling for kost, logi og vask udgør dog 

højst pr. uge 1.085 kr.

For unge under 18 år kan betalingen ikke overstige

satserne i punkt a. og b.

6. Beklædning

For børn på 0-10 år ydes pr. uge 107 kr.

For børn på 11-13 år ydes pr. uge 125 kr.

For børn på 14-15 år ydes pr. uge 146 kr.

For unge på 16 år og ældre ydes pr. uge       161 kr.

7. Konfirmation

Ved konfirmation 5.737 kr.

8. Ind- og udskrivning

Supplerende udstyr ved indskrivning, afhængig

af en konkret vurdering, indtil 9.350 kr.

Ved udskrivning af børn i alderen 0-15 år,

afhængig af en konkret vurdering, indtil       3.598 kr.

Ved udskrivning af unge på 16 år og derover,

afhængig af en konkret vurdering, indtil       5.393 kr.

Det anbefales, at ind- og udskrivningsudstyr ydes

efter en konkret vurdering i hvert enkelt plejeforhold.

9. Gaver

Til børn under 14 år kan ydes til fødselsdag 

og jul 219 kr.

Til unge over 14 år kan ydes til fødselsdag 

og jul 325 kr.

Ved eksamen, konfirmation og svendeprøve 

kan ydes 540 kr.

10. Kostpenge

Ved ferier af mindst 3 døgns varighed kan 

ydes pr. døgn 50 kr.
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Den enkelte kommune kan dog overveje af hensyn til 

barnets/den unges kontakt med biologisk familie at

yde kostpenge ved aflastningsophold m.v. af mindre

end tre døgns varighed, når særlige forhold taler 

herfor.

Efter anmodning fra forældre eller andre kan der

ydes kostpenge til børn og unge ved fravær fra døgn-

institutionen eller plejehjemmet. 

Beløbet udredes af institutionen eller plejehjemmet.

Kostpenge bør svare til det beløb, som 

anbringelsesstedet sparer ved barnets fravær,

dog max. pr. døgn 50 kr.

Beløbet udredes af institutionen eller plejehjemmet,

såfremt det modtager kost og logiandelen af pleje-

vederlaget under feriefraværet.

11. Ferietilskud

Til elever over 16 år, der betaler for opholdet på

institutionen, frigives under ferie af højst 5 ugers

varighed pr. uge 720 kr.

Beløbet ydes udover de egentlige lommepenge.

11. Personlige rådgivere

Honorar udgør pr. måned 827 kr.

I særligt vanskelige tilfælde kan vederlaget, under 

hensyn til omfanget af vedkommende personlige 

rådgivers opgave, fastsættes til det dobbelte eller

tredobbelte af normalhonoraret. Der kan udover

vederlaget ydes kørselsgodtgørelse efter de 

almindelige gældende regler.

11. Administration og tilsyn

Udgifter til administration og tilsyn pr. måned 

kan maksimalt udgøre 2.987 kr.

12. Praktikgodtgørelse, jf. § 52, stk. 3, nr. 9

Godtgørelsen udgør pr. time 31 kr.

Kreds Stork ø b e n h avn og Kreds Nordsjælland

FAMILIEPLEJERNES DAG

OM “BRÆNDTE BØRN” 

Efter afholdt årsmøde i kreds Storkøbenhavn med valg

til Familieplejeudvalg og repræsentant til landsudval-

get, startede vi Familieplejernes dag sammen med

kreds Nordsjælland.

Vi var ca. 20 fremmødte til Fa m i l i e p l e j e rnes Dag

med temaet: " De brændte børn". Som oplægsholder

h avde vi inviteret Lotus Tu r e l l , som på en yderst nær-

v æ r e n d e , v a rm og ligefrem måde formidlede egne ople-

velser omkring at vokse op i en udadtil ressourcestærk

f a m i l i e , men hvor svigt og misbrug var en usynlig

ke n d s g e rn i n g, som har været med til at præge Lotus’

v o k s e n l i v. Lotus, som er Dan Turélls datter, voksede op

i et hjem med stor kærlighed i den kreative klasses

ø v e rste luftlag. Alligevel gik hendes barndom af led i

a l kohol og omsorgssvigt. Hun fort a l t e , hvorfor hun som

b a rn aldrig rigtig kom til at holde af hverdagen.

Lotus er iøvrigt i samarbejde med Lisbeth Zornig

Andersen aktuel med bogen; "Underdanmarks jæger-

soldater" - en bog om at hjælpe brændte børn til at

bryde mønsteret. 

Senere på dagen havde vi oplæg af "KLAP – kreativ

langsigtet arbejdsplanlægning”. ”KLAP” laver job til

mennesker med kognitive vanskeligheder, der får før-

tidspension. Det vil sige job til mennesker, der for

eksempel har udviklingshæmning, autisme, spastici-

tet, epilepsi, muskelsvind, erhvervet hjerneskade eller

en anden form for handicap, der gør, at de har kogni-

tive vanskeligheder.

Vi havde en super dag med to meget relevante og

interessante oplæg. Der var godt gang i spørgelysten

hos de fremmødte og dejligt fællesskab om en god

frokost. Der er helt sikker plads til flere Familieplejere.

Så vel mødt også til Familieplejernes dag 2016. Husk

at se i kalenderen på sl.dk, hvad der sker i din kreds.

Af Susanne H. Schmidt 



hold. Vi synes, at vi med aftalen har sat en stort flue-

ben på ønskesedlen, da netop ønsket om pension har

stået højt på denne liste. 

Som det fremgår af sidste familieplejeundersøgel-

se, så er pensionsforhold næst efter lønforhold, det

vigtigste område, når vi beder familieplejere vurdere,

hvad der bør prioriteres i forhold til forbedring af

arbejdsvilkår.

Jeg vil i denne forbindelse meget gerne benytte lej-

ligheden til at takke alle, der har bidraget til unders ø-

gelsen. Vi er meget glade for, at I har taget jer tid til

dette. Vi får med undersøgelsen et bredt dække n d e

indblik i de udfordringer, som I møder som familie-

plejere.  Vi arbejder vedvarende på at forbedre jeres

arbejdsforhold og på at synliggøre nogle af områdets

store dilemmaer for vores politikere. 

Langt de fleste børn anbringes i dag i plejefamilier og

med barnets reform og ikke mindst med paradigme-

skift i forhold til implementering af Sveriges- eller

H e rn i n g m o d e l l e n , er denne form for anbringelse

opprioriteret. Derfor er det bydende nødvendigt, at

jeres område sikres bedst mulige rammebetingelser.

Både i forhold til ansættelses- og arbejdsvilkår, men

også i forhold til sikring af nødvendig uddannelse,

supervision og støtte.

Det vil vi også i 2016

arbejde for.

Kaj Frederiksen
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Det er med både vemod og glæde, at jeg får lov at

sætte sidste punktum på sidste side i sidste udgave

af Fanny.  Der er truffet beslutning om at nedlægge

Fanny fra 1. januar 2016, og denne udgave af Fanny

bliver dermed den sidste. Det betyder på ingen måde,

at familieplejerelateret stof er en saga blot. Tværtimod

nedlægges Fanny ud fra et ønske, også fra familieple-

jerne selv, om, at familieplejeområdet generelt løftes

ind i en større socialfaglig kontekst i Socialpæda-

gogernes Landsforbund. 

Det vil vi blandt andet gøre ved fremover stadig at

formidle familieplejerelateret stof i Socialpædagogen.

Med nye anbringelsesmønstre, hvor familiepleje frem-

over i høj grad vil fylde endnu mere, så synes vi, at det

er en god måde at sikre en bredt dækkende formidling

af familieplejerelateret stof. Og til dette formål er

Socialpædagogen et langt bedre medie. 

Som noget nyt vil familieplejere i SL årligt modtage

seks elektroniske nyhedsbreve. Den faste udsendelse

af nyhedsbrevene skal sikre, at relevant og mere konk-

ret information omkring familieplejeområdet vil komme

ud – også selvom Fanny ikke udkommer. Vi håber, at I

vil tage vel imod nye tider og nye medier, og vi vil fra

redaktionens side gøre alt for fortsat at servicere

området bedst muligt.

Som I også kan læse i denne sidste udgave, så star-

tede 2016 med mere end fyrværkeri og champagne. Vi

har i Socialpædagogernes Landsforbund sammen

med PKA udviklet en pensionsaftale, som trådte i kraft

1. januar i år. En længe ventet aftale målrettet famili-

eplejerne i Socialpædagogernes Landsforbund. Det er

en aftale, som vi er meget glade for, og som vi håber,

at I vil tage godt imod. PKA vil i den kommende tid

komme ud i kredse og andre relevante steder for at

informere mere indgående om aftalen og dens ind-

Goddag til 2016 – 
farvel til Fanny


