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Dialoggruppe Midt for plejefamilieområdet 
Referat af møde 11. november 2021 
 
Deltagere: Hanne Toft, Syddjurs Kommune, Pia Kure, Herning Kommune, Mette Kjær 
Nielsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, Jes Barsø, Aarhus Kommune, Birgitte 
Mikkelsen, Socialtilsyn Midt, Mette Bisgaard Rask Gregersen, Socialtilsyn Midt 
(referent) 
 
Afbud: Ulla Andersen, Socialtilsyn Midt, Maja Elisiussen og Henriette Bøje, Norddjurs 
Kommune 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde 

2. Rekruttering - STM 

3. Drøftelse af processer omkring politianmeldelser, herunder kommunernes 

reaktion - STM 

4. Kan kommunerne få tilgang til mentaliseringsinterviews, hvis plejefamilien 

giver samtykke til det – Herning Kommune 

5. Idéer til fremtidige webinarer - STM 

6. Eventuelt 

 

 

Ad1. 
Referatet blev godkendt. 
 
Ad2. 
Rekruttering af plejefamilier er en udfordring landet over og pt. er der større afgang 
end tilgang af plejefamilier. Flere kommuner har afholdt rekrutteringsmøder, men 
med meget få fremmødte.  
Socialtilsyn Midt har afholdt møde med Holstebro Kommune, hvor det blev drøftet, om 
vi på tværs i regionen kan gøre noget sammen for at rekruttere flere kommende 
plejefamilier. Socialtilsyn Midt planlægger et webinar for ledere og medarbejdere i 
kommunerne, hvor vi kan drøfte, hvad vi kan gøre for at få sat positiv fokus på det at 
være plejefamilie. Alle tilkendegiver, at det er en god idé, så vi sammen kan få fortalt 
de gode historier om det at være plejefamilie.  
Hvis kommunerepræsentanter får gode idéer til webinaret, så meld dem endelig ind. 
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Side 2 

Syddjurs Kommune har afholdt informationsmøde, hvor der var 13 tilmeldte.  
 
Herning Kommune har talt om at inddrage nuværende plejefamilier til at fortælle 
deres historie på informationsmøderne. Det er ikke nok kun at søge nye plejefamilie 
via nettet. 
 
Ringkøbing-Skjern Kommune mener, at det vil være fint at få nuværende plejefamilier 
inddraget inden, der afholdes informationsmøder og at komme ud i medierne med de 
gode historier, så der kan tegnes et positivt billede om det at være plejefamilie. 
 
Århus Kommune har været ude på større arbejdspladser og har gode erfaringer med 
at annoncere på de sociale medier - det har givet en bedre effekt end tidligere. Har 
også haft reklamer på busskure. De fremmødte til informationsmøderne oplyser, at 
det er via de sociale medier, de har fået kendskab til, at kommunen søger nye 
plejefamilier. 
 
 
Ad3. 
Når Socialtilsyn Midt modtager en underretning omkring politianmeldelse af en 
plejefamilie, er proceduren, at Socialtilsyn Midt kontakter politiet for at høre, om der 
rejses sigtelse i sagen. Det er altid en individuel vurdering, når Socialtilsyn Midt 
modtager underretning omkring politianmeldelser og det kan derfor også ske, at 
Socialtilsyn Midt inddrager en plejefamilies godkendelse ved manglende bevisførelse. 
Socialtilsyn Midt er opmærksom på, at det giver kommunerne udfordringer, når en 
plejefamilies godkendelse inddrages. Socialtilsyn Midt har altid en tæt dialog med 
den/de kommuner, der har børn hos familien, så kommunerne kan handle i forhold til 
de konkrete børn og unge. 
 
 
Socialtilsyn Midt har de seneste år modtaget flere underretninger om politianmeldelser 
end tidligere. Dette kan skyldes, at børnene er blevet mere bevidste om deres 
rettigheder, at sagsbehandlerne er blevet bedre til at lytte til børnene, større 
bevågenhed mv. 
 
Antallet af magtanvendelser i plejefamilier er også stødt stigende.  
 
 
Ad4. 
Hvis en plejefamilie giver samtykke til det, kan Socialtilsyn Midt udlevere lydfil med 
mentaliseringsinterviewet til enten plejefamilien selv eller til kommunen. 
 
 
Ad5. 
Blot en lille reminder om, at hvis kommunerne har gode idéer til fremtidige webinarer, 
så vil Socialtilsyn Midt meget gerne modtage input.  
 
 
Ad6. 
Under eventuelt blev følgende spørgsmål fra Herning og Ringkøbing-Skjern kommuner 
drøftet. 
 



 
 

 

 

Side 3 

 
Hvad skal der ske med familieplejekonsulenterne i 2025 
Udspillet er endnu ikke vedtaget. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, hvor KL 
inddrages, men hvor langt det er, vides ikke pt. 
 
Søgekriterier på TP 
Visse søgekriterier som fx. ”mor og barn anbringelse” og ”alderskriterier” er 
besværlige at søge frem. Alderskriterier burde fremgå af forsiden.  
Da det er Erhvervsstyrelsens portal, kan Socialtilsyn Midt ikke gøre meget, men 
forstår frustrationerne. Socialtilsyn Midt opfordrer kommunerne til at kontakte 
Tilbudsportalen/Erhvervsstyrelsen i forhold til de udfordringer, som de oplever. 
 
 
Socialtilsyn Midt har lige udgivet en nyhed på hjemmesiden omkring plejefamiliers 
forpligtelse til at indberette ændringer på Tilbudsportalen. Når en plejefamilie 
indberetter ændringer på Tilbudsportalen, modtager Socialtilsyn Midt en advis, så 
ændringerne kan blive godkendt. Kommunerne bruger mange ressourcer/tid i forhold 
til at ringe rundt til familier, som så alligevel ikke er ledige. Socialtilsyn Midt opfordrer 
til, at kommunerne minder plejefamilierne om, at de skal indberette, hvis de er 
optaget. Hvis familierne har udfordringer med dette, skal de kontakte supporten ved 
Tilbudsportalen. 
 
 
Opkvalificering 
Kommunerne ønsker dialog med Socialtilsyn Midt ved opkvalificering af plejefamilier, 
så vi sammen kan blive mere konkrete om, hvilke opkvalificeringer der er behov for. 
Det blev aftalt, at kommunerne kontakter Socialtilsyn Midt, når de har nogle konkrete 
sager.  
 
 


