
Dialoggruppe for plejefamilieområdet 
Referat af 26. november 2020 

 

Deltagere:  

Hanne Toft, Syddjurs Kommune, Pia Kure, Herning Kommune, Mette Nielsen, Ringkøbing-
Skjern Kommune, Jes Barsø, Århus Kommune, Birgitte Mikkelsen, Socialtilsyn Midt og Ulla 
Andersen, Socialtilsyn Midt 

 

Velkomst og præsentation 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 
2. Typologier – alle tre skal anvendes 
3. Netværksanbringelser 
4. Henvendelse til plejefamilier, som ikke har godkendelsen 
5. Efterårets kommunemøde 
6. Grundkurser 
7. § 84 
8. Tilbudsportalen 
9. Sociale medier 
10. Eventuelt 

Ad 1. 
Referatet fra sidste møde er godkendt (december 2019) 

Ad 2. 
Drøftelse af emnet omkring typologier. Socialtilsyn Midt gør opmærksom på, at der ses et stort 
antal henvendelser fra plejefamilier, som ønsker at går fra almen typologi til en højere 
typologi. Begrundelsen er, at kommunerne generelt ønsker at købe pladser i forstærket eller 
specialiseret typologi. Socialtilsyn Midt gør opmærksom på, at der ikke er sket en forandring i 
anvendelsesområdet for belastningsgrader fra tidligere let til middel belastning og nuværende 
almen typologi. Socialtilsyn Midts tilsynsportefølje er p.t., at 2/3 af alle plejefamilier er 
godkendt til almen typologi (godt 900 familier).  
Drøftelse af, hvorfor kommunerne nu i langt højere grad efterspørger pladser i forstærket og 
specialiseret typologi, som tidligere var høj og kommunal belastningsgrad. 
Kommunernes repræsentanter angiver som mulige forklaringer, at der er en større usikkerhed 
omkring mulighederne inden for de nye typologier.  
Det drøftes, om der er et reelt forsyningsproblem eller om det stigende pres på andre 
typologier skyldes manglende kendskab til nuværende typologiers anvendelsesområde. 

Ad 3. 
Socialtilsyn Midt oplyser, at en del netværksfamilier ønsker nygodkendelse som generelt 
godkendte, begrundet i, at de vil fortsætte samarbejdet som professionelle og aflønnede 
familier. Socialtilsyn Midt gør opmærksom på, at der kan opstå en problemstilling, såfremt en 



familie godkendes til en typologi, som det netværksanbragte barn ikke kan indplaceres under. 
Drøftelse af problemstillingen. 

Ad 4. 
Socialtilsyn Midt gør opmærksom på, at 2019 og 2020 har budt på et meget stort antal af 
ansøgninger om ændring/forhøjelse af godkendelse som følge af kommunernes 
anbringelsesønsker. Det giver et øget pres på sagsbehandlingstiden og dermed bliver det 
sværere for Socialtilsyn Midt at imødekomme ønsker om en hurtig sagsbehandlingstid. 
Drøftelse af problemstillingen. 

Ad 5. 
Socialtilsyn Midt havde planlagt et møde med kommunernes plejefamilieafdelinger for at drøfte 
og uddybe de nye typologiers anvendelsesområde. Mødet måtte desværre aflyses på grund af 
corona-situationen, men mødet forventes afviklet i foråret 2021. Kommunerepræsentanterne 
efterspørger mødet så hurtigt som muligt, eventuelt som web-møde. 

Ad 6. 
I 2020 lykkedes det Socialtilsyn Midt at afvikle de planlagte 9 kurser på trods af corona-
situationen. I 2021 udbydes et ekstra kursus (10 kurser) som følge af den meget store 
efterspørgsel, men alligevel er der allerede nu så stor tilmelding, så forårets kurser er 
bookede. Det er ikke tilfredsstillende, at der først kan tilbydes kursusplads efter sommerferien, 
så derfor arbejder Socialtilsyn Midt med screening og ekstra booking, for at nedbringe 
ventetiden. Kommunerepræsentanterne problematiserer den lange ventetid og imødeser 
Socialtilsyn Midts tiltag for at nedbringe ventetiden, da der ellers er risiko for, at kommunernes 
rekruttering ikke får det fornødne output. 

Ad 7. 
Socialtilsyn Midt orienterer om, at den længe ventede præcisering af, hvor vidt § 84 
(aflastning) kommer til at høre under socialtilsynenes godkendelse. Spørgsmål er sendt til 
ministeriet i sommer, men svar afventes fortsat. 

Ad 8. 
Tilbudsportalen har nogle driftsmæssige problemer og samtidig er der stor efterspørgsel fra 
plejefamilierne på support i forbindelse med, at de nu selv kan indtaste oplysninger. 
Socialtilsyn Midt gør opmærksom på, at kommunerne skal læse tilsynsrapporterne i lyset af, at 
familierne nu selv kan indtaste oplysninger. Socialtilsyn Midt anbefaler, at kommunerne 
nærlæser rapporterne, som er socialtilsynenes vurdering af familierne.  

Ad 9.  
Socialtilsyn Midt gør opmærksom på, at emnet ”sociale medier” fremover indgår i 
kvalitetsmodellen. Det vil sige, at Socialtilsyn Midt fremover taler med plejefamilierne om, 
hvordan de tilgår plejebørnene pædagogisk omkring brug af sociale medier.  

Ad 10. 
Under eventuelt drøftes spørgsmål fra Herning Kommune om, hvor vidt specialiserede 
plejefamilier er underlagt de samme regler i lov om voksenansvar, som tidligere kommunale 
plejefamilier var. Svaret er ja. 
Århus Kommune spørger om, hvordan socialtilsynenes mentaliseringsinterview indgår i 
tilsynsrapporterne. Dette for at anvende mentaliseringsoplysninger effektivt i det arbejde, 
kommunerne har med mentaliseringsspørgsmål. Birgitte Mikkelsen oplyser, at socialtilsynenes 



oplysninger fra mentaliseringsinterview indgår i hele rapporten, dog primært under temaet 
”familiedynamik”.  

Århus Kommune og øvrige kommunerepræsentanter anbefaler Socialtilsyn Midt at anvende 
webinarer i det nye år, således at viden deles med plejefamilier og kommuner på trods af 
corona. 

 

Referent Ulla Andersen/27. november 2020 


