24. maj 2022

Dialoggruppe Midt for plejefamilieområdet
Referat af møde 19. maj
Deltagere: Hanne Toft, Syddjurs Kommune, Pia Kure, Herning Kommune, Susanne
Nygaard Nielsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, Mai-Britt Brunbjerg, Aarhus
Kommune, Maja Elisiussen, Norddjurs Kommune, Henriette Bøje, Norddjurs
Kommune, Ulla Andersen, Socialtilsyn Midt, Birgitte Mikkelsen, Socialtilsyn Midt, Mette
Bisgaard Rask Gregersen, Socialtilsyn Midt (referent)

Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra møde 11. november 2021
2. Drøftelse af akutbestemmelse i sin nye form (pr. 1. februar 2022) - STM
3. Godkendelse af plejefamilier - STM
4. Anbragte børn hos nyansøgere i Socialtilsyn Midt - STM
5. Rekruttering – i forlængelse af det virtuelle møde 4. april - STM
6. Opmærksomhed på plejeforældres funktionsniveau - STM
7. Lov om voksenansvar og nødværge, og kommunernes vejledningsforpligtelse i
den forbindelse - STM
8. Hvad rummer dispensation? – Herning Kommune
- mulighed for at søge om dispensation fra eksisterende godkendelse
9. Skærpet tilsyn – Herning Kommune
– vil det tydeligt fremgå på TP, hvad rækkefølgen på påbuddene er?
10. Muligheden for skærpet tilsyn – Herning Kommune
- hænger det sammen med mulighed for at træffe afgørelse om ændring af et
tilbuds godkendelse uden forudgående ansøgning?
11. Uanmeldt tilsyn – Herning Kommune
– hvor stor vægt ligger socialtilsynet på plejefamiliens hjem, fx hvad der
hænger, om juletræet er pakket væk til bestemt dato, vasketøj, sygdom i en
længere periode?
12. Skolepligt/undervisningspligt scorer lavt – Herning Kommune
– hvordan forholder socialtilsynet sig, hvis kommunen og plejefamilien aftaler
hjemmeundervisning?
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13. Hvor går grænsen mellem det personrettede tilsyn, som forestås af
anbringende kommune og tilbudsrettede tilsyn, der forestås af socialtilsynet,
når det handler om at vurdere plejebørnenes trivsel og udvikling? – Herning
Kommune
- har socialtilsynet fx krav på/ret til at lave børnesamtaler uden plejefamiliens
tilstedeværelse under tilsynsbesøg?
14. Hvad har socialtilsynet tænkt siden det online møde, hvor der var flere
kommuner, som gav udtryk for, at de ikke placerede i almen godkendte
familier pga. risikoen for, at barnet skulle flytte senere hen, hvis barnet blev
vurderet til at skulle være i en forstærket familie? Socialtilsynet ville tage det
med hjem og kigge nærmere på. Hvad har socialtilsynet gjort sig af tanker og
er der kommet noget ud af det? – Herning Kommune
15. Eventuelt

Ad1.
Referatet blev godkendt.
Ad2.
Akutbestemmelsen er ændret pr. 1. februar 2022, så der ikke længere er samme
mulighed for at anbringe akut hos de godkendte plejefamilier. Plejefamilierne har i
stedet mulighed for at søge om dispensation fra eksisterende godkendelse uden først
at have ansøgt om væsentlig ændring.
Det nye lovstof er sendt ud til alle plejefamilier og udgivet som nyhed på Socialtilsyn
Midts hjemmeside.
Ad3 og 4.
STM har fin søgning til grundkurserne for nye plejefamilier, men en del af de nye
godkendte plejefamilier kommer ikke til at udløse flere pladser, da de allerede er i
gang med en opgave, som i ansøgningsperioden beskrives som netværksplejefamilie,
støtte- kontaktpersoner m.v. Der ses en tendens til, at børnene er i ”aflastning” i
familierne, da de overnatter der. Det kan få betydning, hvis plejefamilien ikke
godkendes til at kunne varetage den konkrete opgave. STM ser mange forskellige
anbringelser, hvilket vil blive drøftet med kommunerne på kommunemøder. Hos de
øvrige 4 socialtilsyn ses ikke samme tendens.
Der var en kort snak omkring aflønning af netværksplejefamilier. Enkelte kommuner
aflønner i særlige tilfælde netværksplejefamilie for, at de kan være i opgaven, men
der er ikke tale om samme vederlagsbetaling som til de generelt godkendte
plejefamilier.
Ad5.
Kommunerne er positivt indstillet på at arrangere noget i fællesskab i forhold til
rekruttering af nye plejefamilier, men mangler nogen, der vil tage
tovholderfunktionen.

Side 2

I region syd besluttede alle familieplejekonsulenter at gå sammen om et fælles
arrangement og har gode erfaringer med det. I region øst afholdes virtuelle
informationsmøder. Fordelen ved de virtuelle informationsmøder er, at de ikke
trækker så mange ressourcer hos kommunerne, og familierne skal fx ikke til at finde
pasningsmuligheder.
En variation af et overordnet virtuelt møde for hele regionen og et par mindre fysiske
informationsmøder et par steder i regionen kunne overvejes.
I Aarhus Kommune arbejdes der med et nyt koncept, der hedder fritidsfamilier. Aahus
oplever en positiv interesse for at blive fritidsfamilie.
Ad6.
STM er begyndt at have en ekstra opmærksomhed på plejefamiliernes
funktionsniveau. Fx kan svær overvægt, psykiske tilstande være problematiske, og
hvad det kan have af betydning i forhold til de anbragte børn. Det er nogle svære
snakke at have med plejefamilierne, og det er derfor vigtigt, at vi hjælper hinanden
med at have fokus på det og underretter hinanden, hvis vi observerer noget ude i
plejefamilierne.
Ad7.
Ved tilsynsbesøgene møder STM plejefamilier, der har fået en mangelfuld vejledning
fra kommunerne i forbindelse med lov om voksenansvar og nødværge. Kommunerne
kan ikke tjekke om plejefamilierne også indberetter hændelsen til STM.
Ad8.
Dispensationsansøgninger behandles ikke helt ensartet på tværs af de 5 socialtilsyn.
En dispensation skal være tidsmæssigt afgrænset og der skal være en særlig specifik
årsag til, at det enkelte barn skal være anbragt hos en bestemt plejefamilie. En
dispensation er som regel tidmæssigt afgrænset til 3-6 måneder.
Ad9.
Der er ingen rækkefølge på påbuddene ved skærpet tilsyn. Et skærpet tilsyn
indeholder ikke nødvendigvis et eller flere påbud.
Ad10.
Hvis STM er i gang med at inddrage en plejefamilies godkendelse, så føres der tilsyn
med plejefamilien indtil, der er truffet endelig afgørelse. Tilsynet fortsætter, hvis der
gives opsættende virkning i klageperioden.
STM anbefaler plejefamilierne, at de oplyser kommunerne ved en kontakt om en evt.
anbringelse, at der er en proces i gang om inddragelse af godkendelse. Kommunerne
har ikke mulighed for at se dette på TP, da det først bliver synligt på TP, når der er
truffet endelig afgørelse om inddragelse af godkendelsen.
Sender en kommune en alvorlig underretning til STM, er det individuelt, hvorvidt en
kommune orienteres om udfaldet af afgørelsen, men kommunerne har altid mulighed
for at søge om aktindsigt i tilsynsrapporten. STM vil orientere en plejefamilie, hvis en
kommune søger aktindsigt.

Side 3

Ad11.
Hvis der er nævnt noget i tilsynsrapporten omkring plejefamiliens hjem, som
plejefamilien ikke er enig i eller føler sig ramt på, så kan de altid gøre opmærksom på
det i deres høringssvar.
Ad12.
STM skal score på, om plejebørnene frekventerer et skole/dagtilbud. Nogle
plejefamilier bliver ramt på lav score, selvom de føler de arbejder hårdt med
hjemmeundervisningen. Hvordan defineres et skole/dagtilbud? STM vil undersøge
nærmere, hvad de øvrige tilsyn gør.
Ad13.
Ved tilsynsbesøg taler STM med anbragte og biologiske børn, når det er muligt, men
vi afholder ikke børnesamtaler. Tilsynskonsulenterne spørger plejebørnene, om de er
interesserede i at tale med dem, vise dem deres værelse o.l. og det kan foregå både
med og uden plejeforældrenes tilstedeværelse. En plejefamilie kan ligeledes sige nej
til, at STM må tale med børnene, hvis dette er det bedste for barnet.
Ad14.
Tilsynskonsulenterne hos STM er opmærksomme på det.
Hvis et barn kan placeres i almen godkendte plejefamilier, men på sigt vurderes til at
skal placeres hos en plejefamilie med forstærket godkendelse, så få lagt en plan for,
hvordan den almen godkendte plejefamilie fagligt kan opkvalificeres, så de er klar til
at varetage opgaven, når barnet skal skifte typologi.
Ad15.
STM anerkender fuldt ud online kurser, men begge plejeforældre skal stadig deltage.
Årsmødet der afholdes 24. maj, tæller for en halv kursusdag.

Side 4

