
 

 

Forslag til 
Honorering for 
plejefamilier 

  

BARNETS STØTTEBEHOV FORVENTNINGER TIL 
PLEJEFAMILIE 

FORVENTNINGER TIL 
KOMMUNEN 

PLEJEFAMILIENS 
GODKENDELSE 

GRP. 1   

Minimum 6. vederlag  

Barnet er anbragt i plejefamilie pga. 
pludselige opståede omstændigheder, 
feks. Livstruende sygdom mm. 

 

 

Barnet er alderssvarende.                                                                                                                    

Barnet går i alm. 
skole/daginstitution og har et 
sundt fritidsliv.                                                     

Barnet har forældre der kan 
samarbejde.       

 

Plejefamilien skal være 
omsorgsfuld, støtte og møde 
barnet der hvor denne er i 
livet.        

Plejefamilien skal være 
"koordinator" og opfølgende i 
forhold til barnets 
skole/institution og 
fritidsaktiviteter og relevante 
samarbejdspartner.                                                                               

Plejefamilien skal være særlig 
obs på barnets sorg og skal 
kunne arbejde med barnets 
sorgreaktioner.                                                                                                                                        

Plejefamilien skal samarbejde 
og inddrage forældrene i 
barnets hverdag.                               

Plejefamilien skal skrive status 
2. gange årligt.  

 

Kommunen stiller supervisor 
til rådighed, som ofte er en 
plejefamiliekonsulent.   

                                             
Kommunen arbejder tæt 
sammen med plejefamilien 
om at sikre barnets tarv. 

                                                                      
Kommunen skal i 
samarbejde med 
plejefamilien udarbejde en 
plan over hvordan der 
arbejdes med barnets 
sorgproces.     

                                                                                                                                       
Kommunen laver 
samværsplan.                                                                                                                    
-Kommunen laver 
handleplan.                       

Godkendt som  

almen  

plejefamilie  



 

 

                  

GRP. 2   

Minimum 7. vederlag  

Barnet er anbragt i plejefamilie pga. 
omsorgssvigt, vanrøgt, ressourcesvage 
forældre.             

 

 

Barnet går i alm. 
skole/daginstitution.                                                                                                 

Barnet kan have faglige/sociale 
problemer i 
skolen.                                                                                      

Barnet har ikke en alderssvarende 
udvikling.                                                                                     

Barnet kan have 
søvnbesvær/ilsomme.                                                                                               

Barnet har behov for særlig støtte 
og stimulation.                                                                                       

Barnet har typisk manglende tillid 
til voksne.                                                                                    

Barnet kan være vådligger og 
fækal inkontinens 

 

Plejefamilien skal være 
omsorgsfuld, støtte og møde 
barnet der hvor denne er i 
livet.                                                    

Plejefamilien skal være 
"koordinator" og kunne varetag 
et krævende 
samarbejde/særlig opfølgning i 
forhold til skole, 
daginstitution, fritid og 
relevante samarbejdspartner.                                                                                            

Plejefamilien skal være obs. på 
barnets reaktioner/signaler. 

Plejefamilien skal samarbejde 
og inddrage forældrene i 
barnets hverdag i det omfang 
det er muligt.    

 

Kommunen stiller supervisor 
til rådighed, som ofte er en 
plejefamiliekonsulent.  

Plejefamiliekonsulenten skal 
have tæt sparring med 
plejefamilien omkring 
statusbeskrivelser og være 
deltagende og støttende ved 
statusmøderne.  

Socialrådgivere skal ved 
særlige behov henstille til 
specialiseret supervision.  

                                                                                                                        
Kommunen arbejder tæt 
sammen med plejefamilien 
om at sikre barnets tarv.      

                                                                   
Kommunen laver 
samværsplan.                                                                                                                     
Kommunen laver 
handleplan.      

Godkendt som  

forstærket  

plejefamilie  

GRP. 3   

Minimum 9. vederlag  

Barnet er anbragt i plejefamilie pga. 
omsorgssvigt, vanrøgt, vold og 

 

Barnet går ofte i special 
skole/daginstitution eller i alm. 
folkeskole med massiv støtte.                                         

 

Plejefamilien skal være 
omsorgsfuld, støtte og møde 

 

Kommunen stiller en ekstern 
supervisor til rådighed.   

Godkendt som  

forstærket  

plejefamilie  



 

 

ressourcesvage 
forældre.                                                                                      

Et nyfødt spædbarn som modtages direkte 
fra fødegangen, skal som minimum 
placeres i denne gruppe, da ingen kender 
barnet og kommende udfordringer.     

 

Barnet kan have massive 
faglige/sociale udfordringer i 
skolen.                                                                                  

Barnet viser ofte en ujævn 
uviklingsprofil.                                                                                           

Barnet kan have 
søvnbesvær/ilsomme.                                                                                                

Barnet har ofte manglende tillid 
til voksne eller er 
overtilpasset/ukritisk i kontakten.                                                          

Barnet kan være vådligger og have 
fækal inkontinens.                                                                                      
Barnet kan have 

barnet der hvor denne er i 
livet.                                                    

Plejefamilien skal være 
"koordinator" og kunne varetag 
et krævende 
samarbejde/særlig opfølgning i 
forhold til skole, 
daginstitution, fritid og 
relevante samarbejdspartner.                                                                                       

Plejefamilien skal være obs. på 
barnets reaktioner/signaler. 

Plejefamilien skal samarbejde 
med forældrene og følge 
handleplan og samværsplanen.                                                                          

Plejefamilien har indsigt, viden 
og relevant erfaring på 
området og kan indgå i en 
egentlig behandlingsindsats.  

Plejefamilien skal kunne indgå i 
et krævende 
forældresamarbejde, der 
nødvendiggør særlig viden og 
indsats.                                                                                                                                                          

Plejefamilien skal kunne 
arbejde med traumer og 
retrumatisering.                                                                 

Plejefamilien kan have et 
almindeligt socialt familieliv. 

                                                                            
Kommunen stiller 
aflastnings- og barnepige til 
rådighed ved behov.    

                                                                             
Kommunen arbejder tæt 
sammen med plejefamilien 
om at sikre barnets tarv.   

                                                                              
Kommunen laver 
samværsplan.                                                                                                           
Kommunen stiller en 
samværskonsulent til 
rådighed for at sikre barnet 
og plejefamilien under 
samvær.    

                                                              
Kommunen laver 
handleplan.                                                                                                                        
Kommunen støtter 
plejefamilien i samarbejdet 
med forældrene og 
biologiske netværk.                                    



 

 

GRP 4.   

Minimum 10. vederlag  

Barnet er anbragt i plejefamilie pga. 
omsorgssvigt, vanrøgt, vold, incest, 
sexuelt overgreb, misbrug, ressourcesvage 
forældre.                                        

Barnet kan være kriminelt.       

 

 

Barnet viser ofte en ujævn 
uviklingsprofil.                                                                                          

Barnet kan have 
søvnbesvær/ilsomme.                                                                                               

Barnet har ofte manglende tillid 
til voksne eller er 
overtilpasset/ukritisk i kontakten.                                                          

Barnet kan være vådligger og have 
fækal inkontinens.                                                                    

Barnet har massivt behov for 
støtte, guidning og er 
behandlingskrævende.  

Barnet kan have Psykiatriske 
symptomer og diagnoser.                                                                         

Barnet kan have flere tidligere 
anbringelsesforløb.  

Barnet kan have følgevirkninger af 
mors misbrug.  

Barnet kan have følgevirkninger af 
incest eller anden 
mishandling/grove omsorgssvigt.  

Barnet kan have 
misbrugsproblemer.                                                                                                   

Barnet kan have sværere 
fysisk/psykisk handicap med 

 

Plejefamilien skal være 
omsorgsfuld, støtte og møde 
barnet der hvor denne er i livet 
og imødekomme barnet 
behandlingsbehov.                                                                                                                         

Plejefamilien skal kunne 
arbejde med egen praksis og 
modtage guidning fra 
specialister.                                       

Plejefamilien skal kunne bede 
om specialiseret hjælp                                                                         

Plejefamilien skal være 
"koordinator" og opfølgende i 
forhold til barnets 
skole/institution og relevante 
samarbejdspartner.                                                                                                                                  

Plejefamilien har indsigt, viden 
og relevant erfaring på 
området.                                                                              

Plejefamilien skal kunne yde en 
særlig behandlingsindsats.  

Plejefamilien skal kunne 
rumme et krævende 
forældresamarbejde, der 
kræver stor viden og en særlig 
indsats.                                                                                                                                                               

 

Kommunen stiller 
aflastnings- og barnepige til 
rådighed.                                                                         

Kommunen arbejder tæt 
sammen med plejefamilien 
for at sikre barnets tarv.                                                                              

Kommunen indkalder til 
månedlige samarbejdsmøder 
uden 
forældre.                                                                         

Kommunen stiller en 
specialiseret ekstern 
supervisor til rådighed.        

Godkendt som  

specialiseret  

plejefamilie  



 

 

uhensigtsmæssig adfærd, og/eller 
stort aktivitetsniveau.  

Barnet kan have fysisk/psykisk 
handicap med omfattende 
plejebehov.  

Barnet kan have fysisk/psykisk 
handicap med behov for konstant 
opsyn. 

Plejefamilien skal forvente at 
der ikke kan opretholde et alm. 
socialt familieliv. 

GRP. 5   

Minimum 12. vederlag  

Opgaven er et alternativ til særlige 
behandlingstilbud eller hvor kommunen 
skønner at barnets udviklingsportencielle 
bliver bedre i en plejefamilie.    

Barnet er anbragt i plejefamilie pga. 
omsorgssvigt, vanrøgt, vold, incest, 
sexuelt overgreb, misbrug.                                                                                

Barnet kan være kriminelt.                                                                                 

Kriminelle og lovløse forældre.  

 

 

Barnet har massive støtte og 
behandlingsbehov, som ligger 
udover det der normalt vil kunne 
rummes i en plejefamilie.                                                                                                                      

Barnet har behov til 1 til 1 
kontakt, hjælp og 
støtte.                                                                                       

Barnet viser ofte en ujævn 
uviklingsprofil.                                                                                           

Barnet kan have 
søvnbesvær/ilsomme.                                                                                               

Barnet har ofte manglende tillid 
til voksne og er ukritisk i 
kontakten.                                                                                                                                                           

Barnet kan være vådligger og have 
fækal inkontinens.                                                                                                

Barnet kan være svært 
handicappede som stiller særlige 

 

Plejefamilien skal være 
omsorgsfuld, støtte og møde 
barnet der hvor denne er i 
livet.                             

Plejefamilien skal have 
socialpædagogisk erfaring, 
indsigt og erfaring med 
målgrupperne.                                                

Plejefamilien skal kunne indgå i 
en særlig tilrettelagt plan for 
barnet.                                                                            

Plejefamilien skal kunne 
håndtere forældre der er 
sindslidende, dårligt begavet, 
utilregnelige og måske direkte 
farlige.                                                                                                                                                          

Plejefamilien skal forvente at 
leve med skjult adresse i 
perioder.                                                                              

 

Kommunen stiller 
aflastnings- og barnepige til 
rådighed.                                                                 
Kommunen arbejder tæt 
sammen med plejefamilien 
og indkalder til månedlige 
samarbejdsmøder.                                                                                                                         
Kommunen laver 
handleplan.                                                                                                                         
Kommunen varetager alt 
forældresamarbejde                                                                                           
Kommunen stiller en 
specialiseret ekstern 
supervisor til rådighed.                                                                             
Kommunen laver 
samværsplan.                                                                                                                            
Kommunen varetager alt 
forældresamarbejde og med 
andet biologisk netværk.                                                      
Kommunen skal respondere 
indenfor kort tid.                                                                                       
Kommunen skal kunne sætte 

Godkendt som  

specialiseret  

plejefamilie  



 

 

krav til omsorg, pleje og 
overvågning.                                                                     

Barnet kan have massive 
sociale/psykiske vanskeligheder.                                                                               

Barnet kan have massive 
fysisk/psykiske handicaps.                                                                               

Barnet kan have massive 
misbrugsproblemer.                                                                                    

Barnet kan være krops og 
sexualitets forvirrede.                                                                                                                

Barnet kan være ekstrem 
grænsesøgende og have grænseløs 
adfærd. 

Plejefamilien skal forvente at 
der ikke kan opretholde et alm. 
socialt 

en anonym bolig til rådighed 
med kort varsel. 

 


