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KRITH  –  Introduktion  til  kursusmaterialet

Læringsmål  
  

at  kursisterne  efter  kurset

barnets  bedste.

Indhold

sundhed

–  
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Grundsynet  i  KRITH

1

Relationel  og  kontekstuel

2

3  

4  –  

  –  det  eksternaliseres.5

1   Barndomspsykologiske  facetter.  Aarhus:  Systime  Academic.
Barndomspsykologi.  Udvikling  i  en  senmoderne  verden.  

Det  nuværende  øjeblik  i  psykoterapi  og  hverdagsliv.
  Spædbarnets  interpersonelle  verden.  
The  concept  and  foundation  of  infant  intersubjectivity.  

Intersubjective  communication  and  emotion  in  early  ontogeny.  Cambridge,  UK

2   Etniske  minoritetsfamilier  og  socialt  arbejde
3   Et  psykologisk  perspektiv  på  børns  mistrivsel.  

Udsatte  børn  –  et  helhedsperspektiv.
4   Diagnose  i  kontekst,
5   Systemisk  og  narrativ  terapi.                                                                                                                                                                  

Klassisk  og  moderne  psykologisk  teori.
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Ressourcer

6

   ”…  børn  og  unge  i  vanskeligheder  har  uanede  udviklingsmuligheder.  (  …  )  Det,  som  
umiddelbart  forekommer  problemfyldt,  adfærdsvanskeligt,  mangelfuldt  eller  sygt,  kan  
opfattes  som  en  invitation  –  en  invitation  til  omgivelserne  om  nysgerrigt  og  kreativt  at  
forholde  sig  til,  hvordan  man  bedst  kan  bidrage  til  udvikling  af  det  uanede”.7  

8

Inddragelse

6 Anbragte  
børns  udvikling  og  vilkår.

7 Børne  og  Ungdomspsykiatri.  Perspektiver  og  uanede  udviklingsmuligheder.
8   Anbragte  børns  sundhed  og  skolegang.  Udviklingen  efter  
anbringelsesreformen,  
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Tillid  og  tilknytning  
  –  når  det  er  til  barnets  

9

10

9 Med  barns  ôgan  –  in  ett  barnrelateret  förhållningssätt  i  
familjehemsvården

10   Anbragte  børns  sundhed  og  skolegang.  Udviklingen  efter  
anbringelsesreformen

§  46.
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11

12

13

11 Affekt  regulering  i  udvikling  og  psykoterapi  –  interpersonel  neurobiologi.  
Spædbarnets  interpersonelle  verden.  Et  psykoanalytisk  og  

udviklingspsykologisk  perspektiv
12 Attachment  in  infants  in  foster  care:  the  role  of  caregiver  
state  of  mind

13 Anbringelser  i  plejefamilier

”Ræven  sagde:  Det  er  den  tid,  du  har  spildt  på  din  rose,    der  gør  den  så  betydningsfuld”

                                                                                                                ”Den  Lille  Prins”,

§  68  b.  stk.  2.
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Hverdagslivets  styrke

  –  

tillidsrelationer14

Undervisningsprincipperne  i  KRITH

14 Det  nuværende  øjeblik  i  psykoterapi  og  hverdagsliv
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Det  betyder  bl.a.  at

15

forbinde  praksis  med  teori.  

Deltagerforudsætninger

15 Transfer  mellem  uddannelse  og  arbejde.  København:
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Vejledningen

Øvelser

plejefamilie.

Praktiske  forhold  omkring  øvelserne
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Rammerne  –  

Etiske  overvejelser  

  –  når  der  er  tale  om  rollespil.

Anvendelse  af  arbejdshæftet

  

Kursusdagenes  omfang  og  organisering
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Kursusdag  1.  At  være  plejefamilie    
–  plejefamiliens  rolle  og  liv
Dagens  læringsmål  

Underviserens  praktiske  forberedelse  og  redskaber

Kursisternes  forberedelse  til  dagen
  –  

Dagens  program  

Velkomst  og  forventningsafstemning
(Ca.  1  time)
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Kursusdag  1 Hjemme-
opgave

Kursusdag  2 Hjemme-
opgave

Kursusdag  3 Hjemme-
opgave

Kursusdag  4

plejefamilie,  

Barnets  

familien

med  

professionelle

Praktiske  forhold

Spilleregler  på  grundkursus

  –  

Etikken  på  holdet  

Forventningsafstemning  
(20  min.)
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fuldtidsplejefamilie.

  –  
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Hvad  vil  det  sige  at  være  plejefamilie?  
(ca.  1  time  og  30  min.)

Læringsmål

efter  kurset

barnets  bedste

Læringsmål  1  (kursusdag  1)
Den  kommende  plejeforælder  har  udviklet  indsigt  i  og  kender  egne  ressourcer  og  
begrænsninger  i  forhold  til  at  drage  omsorg  for  et  plejebarns  trivsel  og  løbende  søger  at  tilegne  
sig  ny  viden  og  nye  handlekompetencer  som  plejeforælder.



20

Læringsmål  2  (kursusdag  2)
Den  kommende  plejeforælder  kan  understøtte  stabilitet  og  sammenhæng  i  barnets  og  den  
unges  liv  og  drage  omsorg  for  et  barn  og  ung  i  pleje,  herunder  tage  hensyn  til  følgerne  af  
anbringelsen  og  andre  særlige  behov.

16

16 Sammenbrud  i  anbringelser  af  unge:  erfaringer,  forklaringer  og  årsagerne  bag
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17

Læringsmål  3  (kursusdag  1,  2  og  3)
Den  kommende  plejeforælder  kan  fremme  plejebarnets  eller  den  unges  selvstændighed,  trivsel,  
sundhed  og  udvikling  gennem  inddragelse  af  plejebarnet  i  forhold  til  hjem,  dagtilbud,  skolegang  og  fritid.

Inddragelse

Kildedal18

Eksempel

17 Fortællinger  fra  praksis.  Om  livshistorier  og  pædagogik.  
Livets  fortællinger:  en  bog  om  livshistorier  og  identitet
Livshistorier  i  pædagogisk  arbejde.  

18 KIA:  Kvalitet  og  mål  i  anbringelsen  Karin  Kildedal  i  samarbejde  med  

§  46,  stk.  3.
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Niveau  2.  Medbestemmelse

Eksempel

Niveau  3.  Selvbestemmelse

Trivsel  og  sundhed

   ”Anbragte  børn  synes  ikke  hyppigere  end  andre  børn  at  være  overvægtige  eller  skrante  
helbredsmæssigt:  forekomster  af  sygdomsperioder  og  symptomer  på  f.eks.  hoste,  hoved-  og  
mavepine  er  således  omtrent  de  samme.”19

   ”Blandt  både  de  relativt  langvarigt  og  nyligt  anbragte  børn  var  det  30  pct.,  der  havde  fået  
stillet  en  diagnose  eller  konstateret  en  langvarig  sygdom,  mens  samme  andel  blandt  de  ikke-
anbragte  11-  årige  børn  var  betydeligt  lavere,  nemlig  7  pct.”20

Skolegang

   ”…  knap  halvdelen  (46  pct.)  af  de  anbragte  børn  modtog  almindelig  undervisning  på  en  

19 Anbragte  børns  sundhed  og  skolegang.  Udviklingen  efter  
anbringelsesreformen

20 Anbragte  børns  sundhed  og  skolegang.  Udviklingen  efter  
anbringelsesreformen.
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folkeskole,  privat  eller  friskole,  mens  samme  andel  for  de  ikke-anbragte  børn  var  87  pct.”21

Læringsmål  4  (kursusdag  3)
Den  kommende  plejeforælder  kan  støtte  barnets  samvær  med  forældre,  pårørende  og  øvrige  
netværk  med  udgangspunkt  i  barnets  bedste  og  indgå  i  et  trivselsfremmende,  inddragende  og  
respektfuldt  samarbejde.

22

  

familieplejekonsulent.

21 Anbragte  børns  sundhed  og  skolegang.  Udviklingen  efter  
anbringelsesreformen.

22 Med  barns  ôgan  –  in  ett  barnrelateret  förhållningssätt  i  
familjehemsvården
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Læringsmål  5  (kursusdag  4)

Plejefamilien  skal  kunne  indgå  i  et  gensidigt  forpligtigende  samarbejde  med  professionelle  
omkring  barnet  til  barnets  bedste.

Underviseren  tegner  en  sol  på  tavlen.  

Plenum:  Spørgsmål  og  kommentarer  til  solmodellen?  

BARNET
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Læringsmål  6.  (det  meste  lovstof  gennemgås  på  kursusdag  4)
Plejeforældrene  kender  til  de  lovmæssige  rammer  for  plejefamiliefunktionen.

   ”Regulering  af  barnets  forhold  under  anbringelsen,  serviceloven  §  69.  
   Efter  serviceloven  §  148  skal  kommunen  løbende  føre  tilsyn  med  barnet  eller  den  unge  og  
sikre,  at  barnets  eller  den  unges  behov  tilgodeses  under  anbringelsen.  

   Når  et  barn  eller  en  ung  bliver  anbragt  uden  for  hjemmet,  bliver  forældremyndigheden  ikke  
frataget  forældrene.  Som  typiske  eksempler  på  spørgsmål,  som  det  tilkommer  forældrene  at  

   I  nogle  tilfælde  vil  barnet  eller  den  unge  selv  kunne  tage  et  spørgsmål  op.  

§  69,  stk  1



26

   Det  beror  på  lovgivningen  inden  for  det  enkelte  område,  hvilke  rettigheder  barnet  eller  den  
unge  evt.  selv  har.  

   Hvis  der  er  tale  om  faktisk  forvaltningsvirksomhed,  som  f.eks.  valg  af  en  praktiserende  
læge,  optagelse  i  pas,  skole,  indkøb  af  tøj  og  lignende  skal  der  ikke  træffes  afgørelse  
efter  denne  bestemmelse.  Normalt  vil  det  være  ting,  som  kommunen  i  samarbejde  med  
anbringelsesstedet  træffer  afgørelse  om,  men  det  bør  overvejes,  hvilke  af  disse  ting  som  

føler  sig  som  forælder.  Anbringelsesstedet  har  mulighed  for  at  handle  inden  for  rammerne  
af  kommunens  beslutninger  efter  denne  bestemmelse,  men  kan  ikke  beslutte,  at  et  barn  
skal  i  behandling,  vælge  skoletilbud  og  lignende,  da  det  alene  er  kommunen,  der  kan  træffe  
beslutning  efter  serviceloven  §  69,  stk.  2.”

At  være  enige  om  at  blive  plejefamilie  og  på  hvilke  præmisser  

plejebarn  ind  i  familien.

  –  

  –    
det  er  helt  ok,  fordi  …

Underviser:  opsamling  i  plenum
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Aflastning  og  alkohol

Fælles  opsamling
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Vurdering  af  konsekvenser  for  plejeforældrenes  egne  børn  

Introduktion  til  dvd  ”De  loyale  børn”.  

  –  

23  plejebarnet.  

  

Holdet  ser  dvd  ”De  loyale  børn”  (20  min.)

23 Køn,  etnicitet  og  skoleliv ”Man  
bliver  gjort  og  gør  sig  til  den  anden.”

  –  et  
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Logbog  og  iagttagelser  

    

24

25

24 Tavs  viden,
25   ”Logbogen  som  dokumentationsredskab”
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At  lave  iagttagelser  til  logbog

26

Følgende  tredeling  anbefales
  –  

Følgende  tredeling  af  en  iagttagelse  anbefales:

26 Beskrivelse  af  småbørn
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Ad.  A.

mod  barnet.

Eks.  ”Peter  opfører  sig  aggressivt  over  for  Hans ”Peter  farer  frem  mod  Hans,  standser  
lige  foran  ham,  tager  fat  i  hans  tøj  med  begge  hænder  og  vælter  ham  ved  at  trække  i  tøjet”.

”Karen  føler  sig  såret  og  vil  ikke  lege  mere  med  Ulla”  men  ”Ulla  vil  ikke  lade  Karen  
låne  dukken,  Karen  forlader  værelset  og  sætter  sig  alene  i  sækkestolen.”

”Kirsten  leger  med  Anders  og  Grete  vores  egne  børn”  men  ”Kirsten  graver  med  den  
grønne  plasticspade  i  sandkassen.  Ved  siden  af  hende  graver  Anders  (eget  barn)  og  Grete  
(eget  barn)  med  deres  egne  spader”.

Ad.  B.

27

28

   ”Det  fastslås,  at  (barnets  (red.))  intention  og  andre  mentale  fænomener  udtrykkes  i  social  
meningsfuld  praksis.  Gennem  observation  og  samtale  bliver  det  derfor  muligt  for  både  
forskeren  og  pædagogen  at  tilnærme  sig  barnets  perspektiv.”

Ad.  C

27 Beskrivelse  af  småbørn
28 Børneperspektiv  og  børn  som  informanter.

Barndomspsykologiske  facetter.  Aarhus
Børnesyn  i  udviklingspsykologien.  Er  et  børneperspektiv  muligt?  
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Case  ”Jacob  og  Karsten  ”

Instruktion
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Inddragelse,  anerkendelse  og  (mangel  på)  respekt

   Sociale  mønstre  af  gensidig  bekræftelse,  som  udgør  nødvendige  forudsætninger  for  en  
menneskelig  bevidsthed  om  frihed,  for  autonomi  og  for  identitetsdannelse.29

30

   …  som  kan  sammenlignes  med  begæret  efter  at  spise.  Derfor  kan  ”jeg-ets”  (selvets)  identitet  
først  konstitueres  gennem  gensidig  anerkendelse  …  

29 ”Axel  Honneth  og  en  teori  om  anerkendelse”,  www.socialpedagogik.dk/pdf/N%F8rgaard%20
-%20Axel%20Honneth%20og%20en%20teori%20om%20anerkendelse.pdf  

   Behovet  for  anerkendelse.

30 Behovet  for  anerkendelse.
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plejefamilien.  

*)  Disrespekt31

31

fastholdt.

Den  solidariske  sfære  
At  føle  samhørighed  med  en  gruppe,  f.eks.  
et  konstruktivt  fællesskab  mellem  børn  i  
en  fodboldklub  –  eller  unge  anbragte,  der  
mødes  i  fora  med  andre  anbragte  unge

ANERKENDELSE

Privatsfæren
Sikring  af  kærlighed  
(eksempelvis  gennem  vellykkede  
relationer  mellem  (pleje)forældre  og  barn)

DISRESPEKT*

For  den  kropslige  identitet
Fysiske  og  psykiske  overgreb.  
Mange  anbragte  børn  har  været  udsat  
for  overgreb  af  deres  forældre

Den  retslige  sfære  
Lovmæssige  rettigheder  jf.  servicelovens  
krav  om  at  blive  reelt  inddraget  i  eget  liv

Stigmatisering
F.eks.  at  visse  livsformer  nedværdiges  og  
tilskrives  en  lavere  social  status.
Det  har  mange  anbragte  børn  været  udsat  
for  i  skoler  m-v.

Retstab
At  blive  nægtet  sine  rettigheder
påvirker  individets  sociale  integration.  
Mange  børn  har  levet  i  kulturer,  
hvor  dette  er  tilfældet
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ANERKENDELSE

Privatsfæren

DISRESPEKT

For  den  kropslige  identitet

Den  solidariske  sfære  

Den  retslige  sfære  

Stigmatisering

Retstab
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Netværkstegning  

    

Formål
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Instruktion  til  kursister

Tegn

Gå  sammen  med  din  partner

   -Hvordan  vil  det  påvirke  jeres  børn?                           
   -Hvordan  vil  det  påvirke  jeres  lokalmiljø?                      
   -Hvordan  vil  det  påvirke  jeres  øvrige  familie/slægt?

med  udarbejdelse  af  deres  

Familie  

og  slægt

Fritidsliv  og

foreninger
Skole/arbejde

Myndighespersoner

Inspireret  af  Klefbeck  &  Ogden  (2003),

Nettverk  og  økologi,  2.  udg.,  Oslo:  Universitetsforlaget

Netværkstegning

Figur  1:  Netværkskortet
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Afslutning  på  dagen  
(ca.  15  min.)

Hjemmeopgave  til  næste  kursusdag

Hvordan  vil  et  ”fremmed”  plejebarn  påvirke  vores  families  samspil,  netværk  og  hverdag?

Hjælpespørgsmål  fra  tidligere  på  dagen:
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Kursusdag  2.  Børns  udvikling  og  
opdragelse  –  Børns  behov  for  nærhed  
og  tilknytning  –  Børns  behov  for  
sammenhæng  gennem  varige  stabile  
relationer  og  livslange  bånd
Dagens  læringsmål

  

Underviserens  praktiske  forberedelse  og  redskaber

  

Kursisternes  forberedelse  til  dagen  

  

Dagens  program

  

Risiko  og  mulighed  (1  time  og  15  min.)
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Børns  behov  for  tilknytning,  nærhed  og  tryghed  med  få  omsorgspersoner  (1  time  og  10  min.)

  

Børns  behov  og  professionelle  relationer  (30  min.)

  

Baggrundsoplysninger  til  underviser

32

  

Almindelige  børn  kan

33

34

  

32 Anbragte  børn  og  unge
33

34

   -    Sunde  børn  til  forældre  med  børn  i  alderen  0-3  år
   -    Giv  dit  barn  lyst  til  at  lære
   -    Barnets  sprog

   -    Ved  du  det  om  børn

   -    Kroppens  muligheder  og  kropumulige  unger  –  i  indskoling,  fritid  og  derhjemme,
  www.sst.dk



41

Det  er  
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rigtige  svar  er  markeret  med  blåt)

      SPØRGSMÅL SVAR  A SVAR  B SVAR  C

1.     4  mdr. Mellem  4  og  6  mdr. 6.  mdr.

2.     Omkring  1års    
alderen

Omkring  1½  år   Omkring  2års  
alderen

3.     Skriv  dit  svar  her: 9-12  mdr.

4.     Når  barnet  har  
fået  alle  20  
mælketænder

Når  barnet  er  12  
mdr  gammelt

Når  den  første  tand  
er  brudt  igennem

5.     På  ryggen På  maven

6.     8  timer 10  timer 10-12  timer

7.     3.mdr.,  5.mdr.,  12  
mdr..,  15.mdr.,  4  år,  
5  år  og  12  år  (for  
piger)

5  uger,  3  mdr.,  
5.mdr.,  12.mdr.,  
15.mdr.,  12  år  (for  
piger)

3.mdr.,  12.  mdr.,  2.  
år,  3.  år  4.år,  12.år

8.     5.mdr. 9.mdr. 12.mdr.

9.     1½  år 2½-3år 4  år

10.   15-20% 1% 10%

11.   Fra  2  uger  til  6  mdr. Fra  2  uger  til  1  år Fra  2  uger  til  2  år

12.   3  år 4  -5  år 7  år

13.   20  min. 12  min. 30  min.

14.   Ca.  ½  liter  dagligt Ca.  ½  liter  om  ugen Ca.  1  liter  om  
dagen

15.   30  min.  om  dagen 1  time  om  dagen 3  timer  om  ugen

16.   6-7  timer 8-9  timer 10-12  timer
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Opdragelse  og  hverdagsliv  (2  timer  og  15  min.)

BØRNESYN

Det  Traditionelle  Børnesyn Det  Moderne  Børnesyn
Familieorienterede  

eller  mislykkes  

Her  udviklet  med  inspiration  fra  Dion  Sommer,  1996  

*)  se  note  35

Det  moderne  børnesyn  og  opdragelsen

36

35 www.vfhj.dk/  Videncenter  
36
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plejefamilie.  

Dobbeltsocialisering  og  multisocialisering

37

  

38

39  

37 Barndomspsykologi:  Udvikling  i  en  forandret  verden
38 Børn  og  familie  i  det  postmoderne  samfund
39 Modernitet  og  selvidentitet



45

40

41

  

§  50  undersøgelsens  kriterier42  for  udslagsgivende  faktorer  ved  anbringelser

  –     
–   43  

40 Sammenbrud  i  anbringelser  af  unge.  
41 Hvad  ved  vi  om  de  vigtigste  faktorer  i  en  god  børnesag?

42   Ankestyrelsens  anbringelsesstatistik  2009.
43    Barndomspsykologi
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At  opdrage  plejebørn44

Til  underviser:

Eksempler:

sit  plejebarn

44
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Diskuter  følgende  opdragelsesudsagn:

1.  RUNDE  
(INDIVIDUEL)

2  RUNDE  
(GRUPPEN)

barnet

Opdragelse  og  adfærd  (45  min.)

§  213
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*)  Se  note  45

45 Barndomspsykologiske  Facetter.  Aarhus

RESPONSIV IKKE-  RESPONSIV

KRAVSTILLENDE

KRAVUNDVIGENDE
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Hvordan  kan  vi  forstå  barnets  udvikling?

Hvad  ville  du  gøre  og  hvorfor?  

Case:  Christian

Bed  kursisterne  om  råd/forslag.
Christian  svarer  på  disse  forslag  ved  at  sige:  ”slap  dog  af  mand  –  du  er  totalt  for  meget.  Du  
behandler  mig  som  en  lille  unge.  Fuck  dig.”

Bed  igen  kursisterne  om  forslag  på  at  håndtere  sådanne  udsagn.  

Case:  Signes  mobil

”Så  bestemmer  jeg,  at  du  ikke  må  være  med”

helt  frem  til  hende.
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Til  underviseren:

46

To  grundantagelser  om  børns  udvikling:
1.  

2.  

46 Belastningsfaktorer  i  Barndommen,

Bed  kursisterne  om  råd/forslag

”Det  
kan  jeg  ikke  huske”, ”Prøv  nu  Signe.  Havde  du  den  på  vej  til  skole?”  

”Det  tror  jeg  nok”,   ”Havde  du  den  til  gymnastik?”

Bed  kursisterne  om  råd/forslag.  Diskuter  hvilke  tilgange  til  Signes  situation,  som  vil  
være  mest  hensigtsmæssig.  
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Derfor  må  vi  som  plejefamilie  gøre  os  følgende  klart

     

Arv  og  Miljø  

Opsamlende  kommentarer  fra  underviseren:

47  

47 Ikke  enten-eller,  men  både-og.

Til  underviseren:

Spørgsmål  til  deltagerne  –  i  plenum
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48

49  

  
–  

50

identitetsdannelse.

Identitet  som  eksempel  på  syntesen  af  arv  og  miljø

   ”Identitet  er  overensstemmelse  –  med  de  andre  og  med  sig  selv.  De  sociale  identiteter  
repræsenterer  mange  forskellige  muligheder,  der  afprøves,  vurderes,  overvejes  –  og  
inddrages  i  den  kerne,  man  gradvis  konstruerer  sig  frem  til  som  et  dækkende  billede  af  én  
selv:  den  personlige  identitet.”51

med  hinanden.52

53  

48

49 Ikke  enten-eller,  men  både-og
50 Social  arv,  pædagogik  og  læring  i  daginstitutioner
51 Identitet  som  social  konstruktion
52 Kultur  og  identitet.
53 Identitet  som  social  konstruktion
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54

55

1.   56

2.  

Risiko  og  beskyttelse

Risikofaktorer  

57

58

54 Barnets  interpersonelle  Udvikling

         Social  arv,  et  begreb  –  tre  betydninger Social  
opdrift  –  social  arv,  Akademisk  Forlag

Risikobørn.  Hvem  er  de  –  hvad  gør  vi?

55 Kun  få  vokser  fra  det  –  om  DAMP,  ADHD  og  Hyperkinetisk  Forstyrrelse  i  
livsforløbsperspektiv,

56 Skolens  Blinde  Øje.  Urolige  og  ukoncentrerede  børn  i  folkeskolen

57

58 Risikobørn.  Hvem  er  de  –  hvad  gør  vi?
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59

ikke  automatisk  problemer  senere  hen.60  

61

Opsamling

     

59 Anbragte  børns  sundhed  og  skolegang.  Udvikling  efter  
anbringelsesreformen.  

60 Socialt  udsatte  børn

Risikobørn.  Hvem  er  de  –  hvad  gør  vi?

61 Social  arv,  et  begreb  –  tre  betydninger Social  opdrift  –  social  
arv

Socialt  udsatte  børn

Spørgsmål  til  deltagerne  –  i  plenum
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ANKESTYRELSENS  ANBRINGELSESSTATISTIK  2009

Udslagsgivende  årsager  til  anbringelse    
hos  forældrene  eller  i  hjemmet,  2009

Årsager  hos  barnet/den  unge,  2009
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BELASTNINGSFAKTORER*

Individuelle  faktorer Familiemæssige  faktorer Faktorer  i  miljøet

Belastende  

kammeratskabsrelationer

psykisk

familieforhold

*)  Se  note  62    **)  Se  note  63    ***)  Se  note  64  

Belastning  og  beskyttelse  på  en  og  samme  tid  

beskyttelsesfaktor.

Eksempel  1

62

63

64
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Eksempel  2

Eksempel  3

barnets  fordel.  

Eksempel  4
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Resiliens

65

66

67

Beskyttende  faktorer

68

65 Støt  mestring  –  bryd  mønstre
66

67 Den  livslange  udvikling-  forandring  og  kontinuitet
68 Den  livslange  udvikling-  forandring  og  kontinuitet

   Birk   Støt  mestring  –  bryd  mønstre
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BESKYTTELSESFAKTORER

Individuelle  faktorer Familiemæssige  faktorer Faktorer  i  miljøet

God  intellektuel  formåen

  

  

  

skabsrelationer

  

*)  Se  note  69

69

  Barndomspsykologiske  facetter.  
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Mønsterbrydere

70

71

72

personer.  Relationer

73

Case:  Annette  og  mormor

”Brødrene  
Løvehjerte”

  

  

  

70

71 Den  sociale  arv  og  mønsterbrydere
72

73 Den  sociale  arv  og  mønsterbrydere.  
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Opsamling  og  overgang  til  tilknytningsoplæg

     der  

Børns  behov  for  tilknytning,  nærhed  og  tryghed  med  få  
omsorgspersoner  (2  timer)

74

74 Fra  interaktion  til  relation.  Tilknytning  hos  Winnicott,  Bowlby,  Stern,  Schore  &    
Fonagy.
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Spørgsmål  til  kursisterne  

   ”Tilknytning  henviser  til  det  stærke  og  vedvarende  følelsesmæssige  bånd,  som  et  barn  
danner  med  få  udvalgte  personer,  og  som  giver  barnet  en  følelse  af  tryghed  og  velvære.”

75

  

75

af  psykopatologi.
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   ”Støtten  skal  ydes  med  henblik  på  at  sikre  kontinuitet  i  opvæksten  og  et  trygt  omsorgsmiljø,  
der  tilbyder  nære  og  stabile  relationer  til  voksne”  (§  46)

   ”Kommunen  skal  lægge  vægt  på  anbringelsesstedets  mulighed  for  at  tilbyde  nære  og  stabile  
voksenrelationer  og  herunder  vurdere,  om  en  anbringelse  i  en  plejefamilie,  jf.  §  66,  nr.  1-3,  er  
mest  hensigtsmæssig”  (§  68  b,  stk.  2)

Spørg  kursisterne

Eksempler  på  svar76

77

78

Hvordan  barnets  erfaringer  med  nære  omsorgspersoner  former  
og  skaber  barnets  tilgang  og  forventning  til  den  sociale  verden

76 Tilknytning  imellem  plejebørn  og  plejeforældre
77 affektregulering selvregulering.
78 mentalisering.
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Kursisterne  arbejder  i  arbejdsgrupperne:  

Case:  Martin  

”Nu  er  jeg  her  igen,  det  er  ok,  at  du  blev  ked  af  det  …”

Case:  Jamie  

”en  tillukket  dreng,  der  ikke  lige  er  til  at  slå  et  smil  
af.  Han  holder  meget  af  at  sidde  for  sig  selv  støttet  af  puder  og  lege  med  et  enkelt  stykke  

ikke,  når  hans  mor  Camilla  går  eller  kommer.  Hans  appetit  er  ringe,  og  hans  vækst  svarende  
til  et  niveau  for  et  6  måneders  barn.”  

dreng,  der  skal  holdes  til.” ”Ellers  forfalder  han  til  at  sidde  for  sig  selv  i  et  
hjørne”
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Plejebørns  måder  at  udtrykke  behov  for  omsorg  og  nærhed  

af,  at  de

kommer  til  skade

79

79 Tilknytning  og  børns  udvikling.

Miljøterapi  med  Børn  og  Unge.

Omsorgssvigt  er  alles  ansvar.  København.  

Opsamling  i  plenum
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barnet  at  mestre  situationen  på

Kom  her  ind  på
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80

81

Børns  behov  og  professionelle  relationer  

80 www.soellund.dk
81 Miljøterapi  med  Børn  og  Unge.

Til  kursisterne
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Er  det  ødelæggende  for  omsorgen  og  tilknytningen,  at  man  får  
penge  for  den?  

Hvem  er  mor  og  far?  (20  min.)
Underviseren  læser  følgende  højt:  

”Pas  på.  Nikodemus  bliver  ked  af  det,  når  vi  råber”

”Mor,  må  jeg  gerne  få  noget  slik”.  

”Er  det  nu  ok  –  eller  hvordan  skal  jeg  håndtere  det?”  

Opsamling
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82  

83  

84

85

86

82 Omsorg  for  anbragte  børn  og  unge.  Døgninstitutionens  hverdag  og  vilkår.
83 Omsorg  for  anbragte  børn  og  unge.  Døgninstitutionens  hverdag  og  vilkår.
84 Omsorg  for  anbragte  børn  og  unge.  Døgninstitutionens  hverdag  og  vilkår.  s.  48
85 Pædagogik  i  sociologisk  perspektiv
86 Hjemlig  omsorg  i  offentlig  regi.  En  undersøgelse  af  kundskabsudviklingen  i  
omsorgsarbejdet
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Afslutning  på  dagen  (15  min.)

med  ordet    ”Kald”

                         Familiepleje  som  kald             Professionel

Instruktion  til  kursisterne

Opsamling
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karakteristisk  for  dem  som  kommende  plejefamilie.

Primær  omsorg
Kærlighedsarbejde

Plejeforældrenes  
omsorg  –
en  person

Plejeforældrenes  
omsorg  -
to  personer

Sekundær  
omsorg
Professionel  
omsorg

ende

forhold

rende  tillid

  

i  familien soner  er  udenfor  din  
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Hjemmeopgave  til  kursusdag  3  (5  min.)

Muligheder  og  begrænsninger  for  tilknytning  og  tillid  for  dig  som  plejefamilie.

Kursusdag  3.  Samvær  med  barnets  
forældre.  Børn  i  krise
Dagens  læringsmål

Instruktion:  se  på  skemaet  ovenfor.  Til  venstre  er  der  ord,  der  dækker  den  
familiemæssige  omsorg.  Til  højre  den  professionelle  omsorg.  

plejefamilien.
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barnets  bedste.

Underviserens  praktiske  forberedelse  og  redskaber

Kursisternes  forberedelse  til  dagen  

Dagens  program  
Præsentation  af  dagen  (ca.  10  min.)

  

–  
–  
–  
Frokost

Baggrundsviden  til  underviser
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87  

Opsamling  på  hjemmeopgave  fra  kursusdag  2  

Til  Underviser:
”Muligheder  og  begrænsninger  for  tilknytning  og  tillid  for  dig  som  plejefamilie”  i  deres  

Opsamling
87 Anbragte  børns  udvikling  og  vilkår
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Samarbejdet  med  forældrene  

§  71  Barnet  eller  den  unge  har  ret  til  samvær  og  kontakt  med  forældre  og  netværk,  herunder  
søskende,  bedsteforældre,  øvrige  familiemedlemmer,  venner  m.v.  under  anbringelsen  uden  
for  hjemmet.  Kommunalbestyrelsen  skal  under  hensyntagen  til  barnets  eller  den  unges  bedste  
sørge  for,  at  forbindelsen  mellem  barnet  eller  den  unge  og  forældrene  og  netværket  holdes  
ved  lige.  Ved  tilrettelæggelse  af  samværet,  skal  der  lægges  vægt  på,  at  barnet  eller  den  unge  
også  på  længere  sigt  har  mulighed  for  at  skabe  og  bevare  nære  relationer  til  forældre  og  
netværket.  En  ret  til  samvær  og  kontakt,  der  er  aftalt  mellem  forældrene  eller  er  fastsat  i  medfør  
af  forældreansvarsloven,  opretholdes  under  barnets  eller  den  unges  anbringelse  uden  for  
hjemmet,  men  kan  reguleres  eller  midlertidigt  ophæves  efter  reglerne  i  stk.  2-4.

stk.  2.  Kommunalbestyrelsen  skal  om  fornødent  træffe  afgørelse  om  omfanget  og  udøvelsen  
af  samværet  og  kontakten  og  kan  fastsætte  nærmere  vilkår  for  samværet  og  kontakten.  
Ved  afgørelsen  lægges  særlig  vægt  på  hensynet  til  barnet  eller  den  unge  og  formålet  med  
anbringelsen.  Der  kan  ikke  efter  1.  pkt.  træffes  afgørelser,  som  medfører,  at  samvær  og  kontakt  

afbrydelse  af  forbindelsen  og  skal  træffes  af  børn  og  unge-udvalget  efter  stk.  3.  
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samvær  kom  til  at  stå  over  
forældrenes  behov  og  ønsker

Kommunalbestyrelsen  kan  med  samtykke  fra  forældremyndighedens  indehaver  og  den  unge,  
der  er  fyldt  15  år,  træffe  afgørelse  om,  at  samværet  mellem  forældre  og  barnet  eller  den  unge  
skal  støttes  ved,  at  der  er  en  tredje  person  til  stede.

stk.  3.  Når  det  er  nødvendigt  af  hensyn  til  barnets  eller  den  unges  sundhed  eller  udvikling,  kan  
børn  og  unge-udvalget  for  en  bestemt  periode  træffe  afgørelse  om,  at  samvær  kun  må  foregå  
under  tilstedeværelse  af  en  repræsentant  for  kommunen.  Under  de  samme  betingelser  og  
ligeledes  for  en  bestemt  periode  kan  der  træffes  afgørelse  om  at  afbryde  forbindelsen  i  form  af  
samvær  eller  brev-,  mail-  eller  telefonforbindelse  mellem  forældrene  og  barnet  eller  den  unge,  
ligesom  der  kan  træffes  afgørelse  om,  at  barnets  eller  den  unges  anbringelsessted  ikke  må  
oplyses  over  for  forældrene.

”Til  nr.  53  :  Efter  gældende  ret,  jf.  lovens  §  71,  har  både  forældre  og  barnet  eller  den  unge  ret  til  
samvær  og  kontakt  under  barnets  eller  den  unges  anbringelse  uden  for  hjemmet.  

Det  foreslås  at  ændre  sidestillingen  af  henholdsvis  forældrene  og  barnets  eller  den  unges  ret  
til  samvær  og  kontakt,  så  hensynet  til  barnet  eller  den  unge  kommer  til  at  stå  over  forældrenes  
ønske  om  kontakt  og  samvær.  

Forslaget  ændrer  ikke  på,  at  udgangspunktet  for  forvaltningens  afgørelse  skal  være,  at  barnet  
eller  den  unge  som  hovedregel  har  brug  for  at  bibeholde  kontakten  til  de  biologiske  forældre.  
I  den  konkrete  vurdering  af  omfang  af  samvær  skal  det  forsat  tillægges  betydning,  at  et  barn  
eller  ung  som  udgangspunkt  har  behov  for  og  interesse  i  en  hyppig  kontakt  til  forældrene.  Det  
er  dog  også  vigtigt,  at  kommunalbestyrelsen  i  sine  afgørelser  tager  hensyn  til,  at  barnet  eller  
den  unge  ikke  skal  opleve  et  samvær  eller  en  kontakt  med  en  forælder  i  de  situationer,  hvor  
selve  kontakten  vurderes  som  skadeligt  for  barnets  trivsel  og  udvikling.  Det  kan  f.eks.  være  i  
situationer,  hvor  en  forælder  tidligere  har  udsat  barnet  eller  den  unge  for  vold  eller  seksuelle  
overgreb,  og  hvor  samvær  derfor  vurderes  at  være  til  skade  for  barnet.”

”Forslaget  medfører  også,  at  barnets  eller  den  unges  ret  til  samvær  udvides  til  at  omfatte  
barnets  eller  den  unges  netværk  i  form  af  søskende,  bedsteforældre  eller  andre  nære  
relationer.  I  forbindelse  med  vurderingen  af  barnets  behov  er  kommunalbestyrelsen  efter  
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Barnets  ret  til  samvær  med  forældre

unge,  jf.  lovens  §  48,  hvorved  barnet  eller  den  unges  holdning  til  en  afgørelse  om  samvær  kan  
tilvejebringes.  På  den  baggrund  skal  barnet  eller  den  unges  mening  tillægges  vægt  i  forhold  til  
barnets  eller  den  unges  modenhed  og  udvikling.  

Selvom  der  med  forslaget  tillægges  hensynet  til  barnet  eller  den  unge  en  større  vægt  
end  hensynet  til  forældrene,  er  det  forsat  kommunalbestyrelsen,  der  efter  en  konkret  
vurdering  træffer  afgørelse  om  samværet,  herunder  om  samværets  omfang.  Det  bør  dog  
fremgå  af  afgørelsen,  hvis  barnets  eller  den  unges  holdning  ikke  følges.  Det  er  vigtigt,  at  
kommunalbestyrelsen  åbent  og  tydeligt  gør  barnet  eller  den  unge  opmærksom  på,  at  der  ikke  
er  tale  om,  at  barnet  eller  den  unge  selv  skal  tage  beslutningen  om  samvær.  Dermed  kan  det  
for  det  første  undgås,  at  barnet  eller  den  unge  oplever  selv  at  stå  med  ansvaret  for  beslutningen  
om  samvær.  For  det  andet  skal  barnet  eller  den  unge  vide,  at  kommunalbestyrelsen  ud  fra  
hensynet  til  barnet  selv  kan  træffe  en  anden  afgørelse,  der  går  imod,  hvad  barnet  eller  den  
unge  selv  har  peget  på.”

”Regulering  af  samvær  og  kontakt,  serviceloven  §  71,  stk.  2  

Afviklingen  af  retten  til  samvær  og  kontakt  kan  rejse  en  række  praktiske  problemer.  Retten  kan  
naturligvis  ikke  udøves  af  forældrene  uden  hensyntagen  til,  at  barnet  eller  den  unge  nu  er  i  et  
nyt  miljø,  og  at  anbringelsesstedet  har  sin  tilrettelæggelse  af  dagligdagen,  som  må  respekteres.  
Udgangspunktet  er  derfor,  at  forældrene  og  anbringelsesstedet  aftaler,  hvornår  samværet  skal  
foregå  inden  for  de  rammer,  der  er  udstukket  af  kommunen,  således  at  afviklingen  af  samværet  
kommer  til  at  passe  begge  parter.”
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88   –  
  –  

89

90  

91  

for  barnets  familie.

Spørgsmål  til  kursisterne  i  summegrupper  (15  min.  med  opsamling)

Eksempler  på  problemstillinger:

88 Sammenbrud  i  anbringelser  af  unge:  erfaringer,  forklaringer  og  årsagerne  bag.

89 SFI’s  forløbsundersøgelse.
90 Anbragte  børns  udvikling  og  vilkår:  resultater  fra  SFI’s  forløbsundersøgelser  af  årgang  
1995,  2000-2009

91 TABUKA  –  tidligere  anbragtes  bud  på  kvalitet  i  anbringelsen  af  børn  og  unge.
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synes,  de  ”fortjener”  dem

Underviser  læser
Historien  om  Hannah  og  Rose

Historien  om  Hannah  og  Rose
Til  underviser:
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Plejefamilie:  

   Hvad  vil  I  sige  i  telefonen?  Hvilke  spørgsmål  vil  være  aktuelle  at  få  besvaret,  for  at  I  kan  være  
så  godt  klædt  på  som  muligt?

   Hvilke  overvejelser  gør  i  jer  i  forhold  til  jeres  egne  børn.  Eksempelvis,  at  Hannah  har  samme  
alder  som  jeres  yngste,  samt  hvorledes  jeres  egne  børn  skal  inddrages  i  beslutningen?

Inger:

   Hvad  tænker  du  om  Hannah  og  dig  selv  –  og  om  fremtiden?

Plejefar/plejemor:  

   Hvad  tror  du,  Inger  har  brug  for  i  situationen?  

   Da  Inger  skal  gå  igen,  bliver  Hannah  dybt  ulykkelig.  Hun  klamrer  sig  til  Inger,  og  da  Inger  er  
gået,  vender  hun  sig  indad  i  sig  selv.  

Inger:

Plejemor/far:  

   Hvordan  vil  I  tackle  Hannahs  reaktion?

Sceneskift  1

Plejefar/plejemor:

   Hvordan  vil  du  svare  Inger  på  hendes  udsagn  om,  at  hun  vil  have  barnet  hjem  snarest  
muligt?  

   Hvordan  tænker  du,  at  du  vil  håndtere  denne  situation  for  at  åbne  op  for  en  kontakt  med  
Inger?

   Hvad  gør  det  ved  din  kontakt  til  Hannah,  hvis  der  er  usikkerhed  om,  hvorvidt  hun  skal  blive  
hos  jer?
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   Hvordan  kan  du  sikre,  at  barnet  ikke  overværer  samtaler,  der  øger  hendes  utryghed?

Inger:

   Hvad  har  du  brug  for  i  denne  situation?

Sceneskift  2

Plejefar/plejemor

   Hvordan  vil  i  forholde  jer  til  denne  situation?

Inger

   Hvad  tænker  du  om  din  søster  Birthes  opførsel?

Hannah  og  Rose

   Hvad  tænker  I  om  jeres  mosters  opførsel?

Sceneskift  3

Plejefar/plejemor:

   Hvilke  tanker/forbehold  og  muligheder  ser  i  omkring  denne  forespørgsel?

Sceneskift  4
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Plejefar/plejemor:

   Hvordan  vil  i  gribe  denne  situation  an?

   Hvornår  vil  I  kontakte  familieplejekonsulenten?

   Hvornår  og  hvordan  vil  I  kontakte  Inger  for  at  aftale  nærmere?

   I  forhold  til  børnene,  Hannah  og  jeres  eget  barn,  hvad  gør  I  så?  

   Hvordan  kunne  man  tale  med  så  små  børn  om  deres  børnehave?

Inger:

   Hvordan  kunne  du  tænke  dig,  at  denne  situation  blev  grebet  an?

Sceneskift  5

Plejefar/plejemor

   Hvordan  vil  I  forholde  jer  til  at  samarbejde  med  mor  omkring  hjemgivelsen,  når  i       
   grundlæggende  er  uenige  i  beslutningen?

   (Underviser  anfører  her,  at  plejeforældre  har  ret  til  at  blive  hørt)

   Hvordan  vil  I  forholde  jer  til  samarbejdet  med  kommunen  omkring  en  beslutning,  som  i  er    
   uenige  med?  

Alle  

   Hvordan  tror  I  Hannah  og  Rose  har  det  med,  at  de  skal  hjem  til  deres  mor  og  tage  afsked  
med  plejefamilien?
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Forældre  gør  det,  så  godt  de  kan

   ”Sådan,  som  vi  beskriver  et  menneske,  behandler  vi  det”  (Peter  Kemp)

Aksels  vrede  –  en  case

(læses  højt  af  underviser)

Case  slut

Spørgsmål  til  kursisterne  (i  summegrupper):  
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  –  

  –     –  

  



85

Får  barnet  det  godt  nok?

At  vise  forældrene  plejefamiliens  omsorg  for  barnet  og  respekt  for  forældrene

Forældresamarbejde  –  hvordan?  

Instruktion  til  kursister:  I  må  gerne  summe

Film  og  gruppearbejde

Underviser  opfordrer  kursisterne  til  selv  at  se:  ”Plejeforældre  fortæller.  Nr.  4:  Forældrenes  
inddragelse  og  betydning  for  barnet”  
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Børn  og  unge  i  krise  –  reaktioner  på  anbringelsen

Underviser  opsummerer:

aftalerne  i  handleplanen.  

er  en  del  af  handleplanen.  

Barnets  alder

barnet  på  samvær



87

Helhed del delen  for  at  forstå  helheden  eller  kun  
se  helheden  for  at  forstå  delen

må  huske,  
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Ad.  A

Ad.  B  

Børn,  der  leger,  mestrer  deres  omgivelser
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Undgåelsesadfærd  

92

93

94

95

  –     
–  

96

92 At  hjælpe  børn  igennem  traume  og  sorg.
93

94 Børn  og  traumer.
95 Den  nænsomme  anbringelse,
96 overgangsobjekter”.
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97

På  besøg  i  plejefamilien

Rollespillets  tema

familieplejekonsulent.

(5  min.  hver  for  sig)

Forudsætninger  til  mor/forældre  
Udleveres  af  underviser  på  hver  sit  papir  (forberedt  hjemmefra).  

De  andre  kursister  må  ikke  se  forudsætningerne.

(10  min.  til  rollespillet)

97 Drama  &  teater  i  undervisningen
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Undervisers  spørgsmål  til  plejeforældrene:

Undervisers  spørgsmål  til  ”Forælderen”:

Opsamling  i  plenum

Hjemmeopgave  til  kursusdag  4  

At  forhandle  en  kontrakt  
(30  min.)  Kontrakten  er  i  arbejdshæftet

Introduktion  til  hjemmeopgaven

kommune.

familien  har  i  pleje.  

Plejekontrakten  kan  indeholde  følgende  punkter:98  

98 Familieplejehåndbogen
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Hjemmeopgaven  

Afrunding  og  evaluering  –  eventuel  i  logbog
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Kursusdag  4.  Lovgivningsmæssige  
rammer  –  Samarbejdet  med  de  profes-
sionelle  –  At  være  en  offentlig  familie
Dagens  læringsmål

barnets  bedste  

Underviserens  praktiske  forberedelse  og  redskaber

Gule  sedler  til  hele  holdet

Hjemmeopgave  til  kursusdag  4  ”At  forhandle  en  kontrakt”

Match  mellem  
familie  og  plejebarn.

Dagens  program  
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Hvordan  forløber  en  børnesag99  og  barnets  styrkede  retsstilling

Forløbet  i  en  børnesag  kan  kort  skitseres  på  følgende  måde:  

  

Opstart  af  sag  omkring  et  plejebarn  

Den  skærpede  underretningspligt:  

99

§  153

stk.  2
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Den  almindelige  underretningspligt:  

Undersøgelse  af  sagen    

Familieforhold

Fritidsforhold

Venskaber  

§  154

§  50

stk.  3
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Den  unges  retstilling  er  blevet  styrket  

  ”Støtten  skal  bygge  på  barnet  eller  den  unges  egne  ressourcer,  og  barnet  eller  den  unges  
synspunkter  skal  altid  inddrages  med  passende  vægt  i  overensstemmelsen  med  alder  og  modenhed.”

Barnets  styrkede  retsstilling

Instruktion  til  underviser:  
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Udarbejdelse  af  handleplan  og  iværksættelse  af  foranstaltninger  
Til  underviser:  I  kursisternes  arbejdshæfte  er  indsat  et  eksempel  på  en  handleplan  under  
kursusdag  4.



98

Baggrundsviden  til  underviser

  

Opfølgning  på  handleplan  og  tilsyn  med  barnet/den  unge  jf.  serviceloven  §§  70  og  148

§  140.

inden  4  måneder  at  opstille  en  handleplan.

…

stk.  3

stk.  4.

…

stk.  6.

§  70.
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stk.  2

stk.  3.

stk.  4.

planen.
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Fortrolighed  –  tavshedspligt  og  underretningspligt  i  
samarbejdet  med  offentligt  og  privat  netværk

Regler  for  tavshedspligt

Retssikkerhedsloven

Forvaltningsloven  §  27,  stk.  1,  har  følgende  ordlyd:  

§  43,  stk.  3

§  27.
  –  

…

3)

…

6)

7)
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familien.

Personlige  oplysninger  er:100

barnet  er  adopteret

Private  oplysninger  er:101  

NB

100   ”Hvad  må  du  sige?”,
101   ”Hvad  må  du  sige?”,
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Case:  Ryan
Ryan  er  12  år.  Ryans  far  bor  i  udlandet.  Ryan  så  ham  sidst  for  to  år  siden  til  jul.  Ryans  mor  Gitte  

Opgave
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  –  
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Case:  Tavshedspligt  og  videregivelse  af  oplysninger.  (2  cases)

Case  1:  Anders

Case  2:  Tore
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Det  professionelle  netværk  –  Hvem  skal  samarbejde?  

Plejefamiliens  position  
Baggrundsoplysninger  til  underviser

”Nemlig  da  hans  far  slog  hans  mor  og  bare  gik  uden  
at  komme  tilbage.  Han  sagde  ikke  engang  farvel  til  mig”

-  Hvad  må  plejeforældrene  fortælle  vennerne?

Kommentarer  til  undervisers  opsamling
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Instruktion  til  øvelse  og  oplæg

At  være  en  offentlig  familie  

at  fastholde  barnet  i  en  marginal  position,  hvorved  det  kan  blive  endnu  mere  udsat..102

   …  at  der  med  hensyn  til  opfattelser,  holdninger  og  specielt  handletendenser  ikke  er  de  
store  forskelle  mellem  faggrupperne,  men  at  der  med  hensyn  til  væsentlige  spørgsmål  er  
overordentlig  store  forskelle  mellem  medarbejdernes  holdninger  inden  for  alle  faggrupper.103

professionelle  samarbejde.104

102 Udsatte  børn  –  et  helhedsperspektiv
103 Faglighed  og  tværfaglighed.
104

FAG

FAG

FAG

BARN
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Til  Underviseren:

Det professionelle netværkskort 

Ungdomsvejleder   

Tidligere  plejefamilie

Talepædagog   

Supervisor   

Familiepleje-
konsulent 

Læge 

Pædagog  i  børnehave/SFO 

 

Fysioterapeut 

Psykiater  

Skolelærer  

 

Psykolog   

Plejefamilien  

Sagsbehandler   
Speciallæge   
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Modellerne  er  i  arbejdshæftet  til  kursisterne.

I  den  inderste  cirkel

I  den  yderste  cirkel  
med.

Til  underviser:  bearbejdning  af  cases

Cases  til  arbejde  med  netværkskort

1.  

2.   til  i  
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”de  andre  drenge  i  
klassen  er  rigtig  dumme.  Bare  far  kunne  komme  og  tæske  dem,  der  driller  –  så  de  kan  se,  
at  jeg  har  en  far  …” ”Drengene  
i  Nicolais  klasse  driller  ham  med,  at  han  ikke  har  en  far.  De  siger,  han  skal  på  børnehjem”  
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Godkendelse,  tilsyn  og  støtte  –  kontrol,  rådgivning  og  supervision
Godkendelse  af  plejefamilier  og  kommunale  plejefamilier,  herunder  klager  over  

manglende  godkendelse.  

plejefamilien  

Af  §  142,  stk.  1,  fremgår  følgende:    

I  bemærkningerne  til  lovforslaget  om  Barnets  Reform  fremgår  følgende:

  

  

stk.  1  

   plejefamilie.
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Derudover  er  der  i  serviceloven  §  142,  stk.  8,  mulighed  for,  at  plejefamilier  og  
kommunale  plejefamilier  kan  klage  over  …

Matchning  

stk.  8

stk.  2.

stk.  3.
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Pligt  til  at  indhente  udtalelse  fra  plejefamilien  

Tilsyn

stk.  5

§  148a

…

stk.  2.

stk.  3.  

stk.  4.
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.

    

Efteruddannelse  og  supervision

  

stk.  4
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105

105 Til  den  andens  bedste

stk.  5

  –  

(Øvelsen  er  til  dels  opdateret  fra  RUGO)

Arbejde  på  grundlag  af  den  hjemmeopgave,  der  er  stillet  til  kursisterne  

Opstil  krav  til  kontrakten  som  plejefamilie  –  hvad  er  jeres  krav  ift.  en  plejekontrakt  –  hvilke  
ønsker  har  I  som  familie  ift.  til  rollen  som  plejefamilie?    

Instruktion  til  underviseren:
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Vignetter  til  øvelsen106

Tvillingerne  Sultan  og  Nestat107

Del  1

”forfærdelig  
megen  råben  og  skrigen  fra  både  forældres  og  børns  side”
”ustyrlige”

106 Tærskler  for  anbringelse”

107 ”Tærskler  for  anbringelse”
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Del  2

  

”skal  opføre  sig  
ordentligt”

”skavanker”

Erik108

Del  1

Del  2

”speciel’,

  –     –  
”vokse  fra”

Frederik109

Del  1

108 ”Tærskler  for  anbringelse”

109 ”Tærskler  for  anbringelse”



117

Del  2

Kirsten110

Del  1

Del  2

problemer.  Kirsten  er  knyttet  til  sin  far,  men  periodisk  forhindrer  moren  ham  i  at  komme  i  

Kim111

Del  1

  

110 ”Tærskler  for  anbringelse”

111 ”Tærskler  for  anbringelse”
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Del  2

  –  uden  at  se  
  –  

Lise
Del  1

Katrine112

Del  1

  

  

112
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Del  2

Sofus113

Del  1

plejefamilie.  

113
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Del  2

  –  

Litteratur  til  underviser  til  kursusdag  4

Den  tværfaglige  praktiker

Faglighed  og  tværfaglighed

Udsatte  børn  –  et  helhedsperspektiv.  kap.  8.  

Fortællinger  om  samarbejde.  

Forældresamarbejde

Hånd  om  alle  børn.  www.alleboern.dk

KABU

Tabuka

Sagsbehandling,  inddragelse  og  tyngde



121

Evaluering  af  Grundkursus  for  kommende  plejefamilier

Evaluering  af  kursusformen/processen  via  Delphi-metoden.  

kvantitativ kvalitativ
Kvantitative  evalueringer

Kvalitative  evalueringer  
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1)  I  hvilken  grad  har  kurset  som  helhed  levet  op  til  dine  
forventninger?  (sæt  X)

1 2 3 4

2)  I  hvilken  grad  svarer  det  faktiske  kursusforløb  til  
kursusbeskrivelsen?  (sæt  X)

1 2 3 4

3)  Vurderer  du,  at  kurset  som  helhed  har  levet  op  til  læringsmålene  for  
kurset?  (sæt  X)

1 2 3 4

4)  I  hvilken  grad  har  kursets  indhold  været  relevant  for  dig?  (sæt  X)

1 2 3 4

5)  I  hvilken  grad  har  de  anvendte  undervisningsformer  på  kurset  understøttet  din  læring?  
(sæt  X)

Oplæg 1 2 3 4

Øvelser 1 2 3 4

Diskussion   1 2 3 4

Gruppearbejde 1 2 3 4

6)  I  hvilken  grad  har  undervisernes  indsats  levet  op  til  dine  forventnin-
ger?  (sæt  X)

1 2 3 4

7)  I  hvilken  grad  har  din  egen  indsats  levet  op  til  dine  
forventninger?  (sæt  X)

1 2 3 4

8)  I  hvilken  grad  har  kurset  været  inspirerende  i  forhold  til  din  praksis?  

1 2 3 4

9)  Har  du  kommentarer,  forslag  til  forbedringer  eller  gode  ideer,  der  er  relevante  for  den  videre  udvikling  af  kurset?  
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Evaluering  af  grundkursus  

Delphi-metoden  fungerer  på  følgende  måde:  

kurset  eller  nye  ideer  til  kurset.  

holdet  i  to  enheder.  

Fordele  ved  den  valgte  evalueringsform

Ulemper  ved  metoden  

Udskriv  skemaet  på  næste  side  til  alle  kursister  på  holdet
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Evaluering:  Delphi-metoden

Nævn  tre  ting  som  fungerer  godt? Sæt  en  streg,  hvis  du  er  enig  

Nævn  tre  ting,  som  fungerer  dårligt/  
nye  ideer? Sæt  en  streg,  hvis  du  er  enig  
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Litteratur  til  grundkurset

Udsatte  børn  –  et  helhedsperspektiv.

Livshistorier  i  pædagogisk  arbejde

Anbringelser  i  plejefamilier

Tilknytning  imellem  plejebørn  og  plejeforældre

Børn  og  familie  i  det  postmoderne  samfund

Attachment  in  infants  in  foster  care:  the  
role  of  caregiver  state  of  mind.  

Børn  og  traumer

Hvad  ved  vi  om  de  vigtigste  faktorer  i  en  god  børnesag?

Sammenbrud  i  anbringelser  af  unge.  Erfaringer,  Forklaringer  og  
årsagerne  bag

Anbragte  børn  og  unge

Anbragte  børns  udvikling  og  vilkår:  resultater  fra  SFI’s  forløbsundersøgelser  af  årgang  
1995,  2000-2009

Omsorg  for  anbragte  børn  og  unge.  Døgninstitutionens  hverdag  og  vilkår.

  Til  den  andens  bedste

  Social  arv,  et  begreb  –  tre  betydninger

Faglighed  og  tværfaglighed.

Den  sociale  arv  og  mønsterbrydere

  Ikke  enten-eller,  men  både-og

Med  barns  ôgan  –  in  ett  barnrelateret  förhållningssätt  
i  familjehemsvården

Modernitet  og  selvidentitet

Mestring  som  Mulighed.  I  mødet  med  børn,  unge  og  deres  voksne

Fra  interaktion  til  relation

Beskrivelse  af  småbørn
At  hjælpe  børn  igennem  traume  og  sorg
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Perspektiver  og  uanede  
udviklingsmuligheder.

Diagnose  i  kontekst.

  Systemisk  og  narrativ  terapi

Behovet  for  anerkendelse

Livets  fortællinger:  en  bog  om  livshistorier  og  identitet

”Hvad  må  du  sige?”

  Social  arv,  pædagogik  og  læring  i  daginstitutioner

  Hjemlig  omsorg  i  offentlig  regi

Børneperspektiv  og  børn  som  informanter

Kildedal  ”KIA  projektet  –  en  Håndbog:  KIA:  Kvalitet  og  mål  i  anbringelsen

Omsorgssvigt  er  alles  ansvar

  Sagsbehandling,  inddragelse  og  tyngde.

Udsatte  Børnefamilier  i  Danmark

  Et  psykologisk  perspektiv  på  børns  mistrivsel

Fra  neuroser  til  relationsforstyrrelser

  TABUKA  –  tidligere  anbragtes  bud  på  kvalitet  i  anbringelsen  af  børn  og  
unge

Belastningsfaktorer  i  Barndommen

Axel  Honneth  og  en  teori  om  anerkendelse

Anbragte  børns  sundhed  og  skolegang.  

Pædagogik  i  sociologisk  perspektiv.  

  Socialt  udsatte  børn

Miljøterapi  med  Børn  og  Unge
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  Den  livslange  udvikling-  forandring  og  kontinuitet

Hvem  er  de  –  hvad  gør  vi

Fortællinger  fra  praksis.  Om  livshistorier  og  pædagogik

Tilknytning  og  børns  udvikling

  Etniske  minoritetsfamilier  og  socialt  arbejde

Barndomspsykologi:  udvikling  i  en  forandret  verden

Barndomspsykologiske  facetter

Barndomspsykologi.  Udvikling  i  en  senmoderne  verden

Børnesyn  i  udviklingspsykologien.  Er  et  børneperspektiv  muligt?  

  Køn,  etnicitet  og  skoleliv.

Spædbarnets  interpersonelle  verden.  Et  psykoanalytisk  og  
udviklingspsykologisk  perspektiv

Det  nuværende  øjeblik  i  psykoterapi  og  hverdagsliv

Affekt  regulering  i  udvikling  og  psykoterapi  –  interpersonel  
neurobiologi

Støt  mestring  –  bryd  mønstre

Den  nænsomme  anbringelse

Skolens  Blinde  Øje.  Urolige  og  ukoncentrerede  børn  i  folkeskolen.  

  Kun  få  vokser  fra  det  –  om  DAMP,  ADHD  og  Hyperkinetisk  
Forstyrrelse  i  livsforløbsperspektiv

The  concept  and  foundation  of  infant  intersubjectivity

”Tærskler  for  anbringelse”

Logbogen  som  dokumentationsredskab.  Uddannelsesstyrelsens  

Tavs  viden,  pædagogik  og  praksis

Transfer  mellem  uddannelse  og  arbejde.

www.servicestyrelsen.dk

www.soellund.dk
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  Identitet  som  social  konstruktion.

  Kultur  og  identitet

  Identitet  som  social  konstruktion

Links  til  relevante  hjemmesider  for  plejefamilier

www.baglandet.net

www.boernetinget.dk  

www.boerneraadet.dk

www.bornsvilkar.dk

www.cafa.dk  

www.cesa.dk  

www.fabu.dk  

  www.familieplejen.dk  

www.ankestyrelsen.dk

www.plejefamilierfortaeller.dk  

www.servicestyrelsen.dk/udgivelser/
born-og-unge-alle-udgivelser/born-unge-udgivelser-udgivet-for-2007/fortaellinger-om-
samarbejde  

www.fbu.dk  

  www.alleboern.dk  

www.kl.dk

www.servicestyrelsen.dk/born-og-unge/anbringelse/
kabu-kvalitet-i-anbringelsesarbejdet-med-born-og-unge

www.  n-f-m.org  

www.plejefamilierne.dk  

Red  Barnet  www.redbarnet.dk/Red_Barnet  

www.sl.dk    

  

www.tabuka.dk
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Oversigt  over  kursusmateriale  KRITH

Grundkursus

To  dages  efteruddannelseskurser  for  plejefamilier

  

Kommunale  plejefamilier
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Underviserkompetencer  Grundkursus

Kursusdag  1

familieplejekonsulent

Kursusdag  2

Kursusdag  3
familien

jekonsulent

Kursusdag  4

professionelle


