30. juni 2021

Dialoggruppe Midt for plejefamilieområdet
Referat af møde 27. maj 2021
Deltagere: Hanne Toft, Syddjurs Kommune, Pia Kure, Herning Kommune, Mette Kjær Nielsen,
Ringkøbing-Skjern Kommune, Maj-Britt Brunbjerg, Aarhus Kommune, Henriette Bøje, Norddjurs
Kommune, Ulla Andersen, Socialtilsyn Midt, Birgitte Mikkelsen, Socialtilsyn Midt, Mette Bisgaard
Rask Gregersen, Socialtilsyn Midt (referent)
Afbud: Mette Tandrup Madsen, Viborg Kommune

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Godkendelse af referat fra møde 26. november 2020
Kommune møde – information omkring typologier
Tilsyn og godkendelsesprocessen i foråret 2021 på baggrund af Covid-19
Tilsyn og godkendelse i efteråret 2021 – vi håber alle planer holder
Væsentlige ændringer – hvad skal der til, hvad kan kommunerne gøre (se nedenstående ift.
sanktionssager)
6. Datablad –
• uanmeldt tilsyn
• antallet af sanktionssager stiger – det er vigtigt, at kommunerne sikrer, at
plejeforældrene har de fornødne kompetencer, så skift/brud minimeres. To årlige
kursusdage er ikke nok opkvalificering, ikke mindst set i lyset af, at børnenes
støttebehov også har ændret sig.
7. Triangulering – drøftelse af, hvordan vi sammen arbejder med dette på tværs af kommuner
og tilsyn.
8. Børnene først – fast track, hvor er kommunerne?
9. Fokuspunkt 2022
10. Hvad har kommunerne brug for fra STM – er der noget, vi kan gøre bedre/anderledes etc.
11. Eventuelt
Ad1.
Referatet blev godkendt.
Ad2.
STM har sendt invitation ud til kommunerne omkring virtuelt møde 8. juni (tilmeldingsfrist 28.
maj). Der vil på mødet være en gennemgang og drøftelse af de forskellige typologier.
Ad3.
STM har holdt tilsynskadencen her i foråret trods Covid-19. Der var planlagt 5 grundkurser, der
desværre blev aflyst. Alle socialtilsynene har efterfølgende fået dispensation til at afholde kurser
for nye plejefamilier og vi har pt. 3 større kursushold kørende.
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En stor del af sagsbehandlingen er klaret, mens der ikke kunne afholdes kurser og vi forventer
derfor, at alle forårets kurser og godkendelser kan afsluttes inden sommerferien.
Ad4.
Der er stor efterspørgsel til grundkurserne. Der er enkelte pladser tilbage og vi er pt. i gang med
at screene ansøgerne. Der er enkelte ansøgere, der falder fra i screeningen, hvilket giver plads
til nye ansøgere. Over halvdelen af de ansøgninger STM modtager, ender med en godkendelse,
men der ses et stort frafald på lidt over 40%.
Ad5.
STM modtager fortsat et stort antal ansøgninger om væsentlige ændringer bl.a. om pladsantal
og ændring af typologi. I løbet af de seneste to år er 200 plejefamilier gået fra almen til
forstærket typologi. Vi vil naturligvis gerne arbejde videre med at få flere familier i forstærket
typologi, da kommunerne efterspørger disse, men hovedparten bør være almen.
En af årsagerne til det store antal ansøgninger om typologiændring kan skyldes, at kommunerne
oplever, at STMs konsulenter er kritiske overfor, om de almene plejefamilier kan varetage
opgaverne. Det er en interessant oplysning, som STM vil følge op på.
Ved anbringelse af de helt små børn kan det være svært at vurdere behovet, men her kan
muligheden være, at barnet anbringes i almen og ændres behovet til forstærket, så skal der
arbejdes med plejefamiliens kompetencer, så de kan rykkes til forstærket.
Ad 6.
De 5 socialtilsyn måles på ensartetheden på alle parametre. STM ligger lidt lavere med de
uanmeldte tilsyn. Det arbejdes der med og plejefamilierne vil derfor modtage flere uanmeldte
tilsyn. Det er STMs oplevelse, at plejefamilierne er glade og tilfredse med de uanmeldte besøg
og vi bliver taget godt i mod.
Gennem de seneste år har antallet af sanktionssager været stødt stigende og det er vi lidt
nysgerrige på. Vi tror, at det kan hænge sammen med, at vi er blevet dygtigere. Enkelte sager
har været meget voldsomme. Vi har stor opmærksomhed på vigtigheden af, at plejefamilierne
opkvalificeres, så vi undgår trælse situationer for både børn og plejefamilier.
Det er vigtigt, at kommunerne orienterer socialtilsynene, hvis de får kendskab til ikke ordentlige
forhold hos plejefamilierne.
Ad 7.
Triangulering er et vigtigt redskab for socialtilsynene - også her ligger STM i den lave ende, da vi
ofte har svært ved at få tilbagemelding fra kommunerne. Der er forskellig praksis i de enkelte
kommuner og det er svært at navigere rundt i, hvem der skal sendes til.
Det vil være relevant, hvis der både sker triangulering med plejefamiliekonsulenterne, da de har
et stort kendskab til familierne og til sagsbehandlerne – evt. en fælles, da der kan være
forskellige oplevelser af samme familie.
Ad 8.
Kommunerne afventer.
Ad 9.
STM er i gang med at planlægge, hvad der skal arbejdes med i 2022 og vil derfor høre om
kommunerne har interessante emner.
- Plejefamiliers ageren på sociale medier – brud på tavshedspligten selvom drøftelse af
vederlag og børns vanskeligheder sker i lukket forum på fx Facebook.
-

Lov om voksenansvar – et dilemmafyldt område fuld af gråzoner, plejefamilier er ikke
bekendt med, at de skal indberette magtanvendelse.
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Ad 10.
Triangulering den anden vej. Det kan være svært for kommunerne at få et overblik, hvis et barn
er i dårlig trivsel hos en familie, hvor der også er anbragt børn fra andre kommuner, der
fungerer godt. Her skal STM have opmærksomhed på, at vi kan blive bedre til at orientere
kommunerne.
Hvis STM oplever bekymrende forhold hos en plejefamilie, er vi forpligtet at underrette
kommunerne, men først efter endelig afgørelse. STM kan ikke give tilbagemeldinger på
underretninger fra kommunerne, da de ikke er part i sagen, men kommunerne har mulighed for
at søge agtindsigt.
Send en mail, hvis I kommer i tanke om noget. Vi hører gerne.
Ad 11.
- Det aftales, at det fremover er valgfrit om der deltages på møderne fysisk eller via teams.
-

Socialstyrelsen har udgivet 7 nye små videoer om det at være plejefamilie, at blive ny
plejefamilie og at være anbragt i en plejefamilie m.v. Videoerne kan findes på
Socialstyrelsens hjemmeside. Link til videoerne på Socialstyrelsens hjemmeside
https://socialstyrelsen.dk/born/anbringelse/om-anbringelse/film-om-at-vaere-plejefamilie
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