
Temamøde om plejefamilieområdet
18. Marts 2022



Program

9.00-9.10 Velkomst v. konstitueret tilsynschef Kristina Vang Jensen 
(Hovedstaden) og tilsynschef Trine Stokholm (Øst)

9.10-9.35 Tal, tendenser og lidt om ændringer til lov om socialtilsyn: Data fra 
Socialtilsyn Øst’s og Socialtilsyn Hovedstadens årsrapporter for 2021 v. 
Pia Eriksen, sektionsleder (Hovedstaden) og Tore Kargo, afdelingsleder 
(Øst)

9.35-10.15 Nye plejefamilier - Oplæg v. Pernille Skovbo Rasmussen , VIVE

10.15-10.35 Drøftelser ved bordene

10.35-10.50 Pause

10.50-11.10 Opsamling i plenum

11.10-11.50 Sociale medier – oplæg v. Tore Kargo, Socialtilsyn Øst

11.50-12.00 Afrunding af dagen



Opgaveportefølje 

Almen plejefamilier
Forstærkede 
plejefamilier

Specialiserede 
plejefamilier

I alt

412 321 44 777

Almen plejefamilier
Forstærkede 
plejefamilier

Specialiserede 
plejefamilier

I alt

548 496 54 1.098

Socialtilsyn Øst

Socialtilsyn Hovedstaden



Antal godkendte plejefamilier 2021

Antal

Godkendte plejefamilier 52

Afslag på godkendelse 15

Ansøgning trukket tilbage 40

Behandlede ansøgninger i alt 107

Socialtilsyn Øst

Antal

Godkendte plejefamilier 67

Afslag på godkendelse 4

Ansøgning trukket tilbage 61

Behandlede ansøgninger i alt 132

Socialtilsyn Hovedstaden



Antal besøg i 2021

Plejefamilier

Anmeldte tilsynsbesøg 807 (80 %)

Uanmeldte tilsynsbesøg 200 (20 %)

I alt 1.007

Plejefamilier

Anmeldte tilsynsbesøg (fysisk) 1.136 (72 %)

Anmeldte tilsynsbesøg (virtuelle) 271 (17 %)

Uanmeldte tilsynsbesøg 179 (11 %)

I alt 1.586

Socialtilsyn Øst

Socialtilsyn Hovedstaden



Ledige pladser pr. plejefamilietype

Almen plejefamilier
Forstærkede
plejefamilier

Specialiserede 
plejefamilier

Pladser i alt

115 72 7
1.296 (194 ledige, 

heraf ca. 50 % 
aflastningspladser)

Antal plejefamilier uden børn:77

Almen plejefamilier
Forstærkede
plejefamilier

Specialiserede 
plejefamilier

Pladser i alt

182 127 15
2.149 (324 ledige, 

heraf ca. 50 % 
aflastningspladser)

Antal plejefamilier uden børn: 83

Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsyn Øst



Sanktioner i 2021

Antal Baggrund

Antal påbud 11

Sundhed og trivsel (2), Familiestruktur og 
familiedynamik (1), Kompetencer (3) og 
Fysiske rammer (5)

Skærpet tilsyn 1 Kompetencer og Sundhed og trivsel

Antal tilbagekaldte 
godkendelser 7 Alle temaer

Antal Baggrund

Antal tilbagekaldte 
godkendelser 3 Alle temaer

Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsyn Øst



Udviklingspunker, opmærksomhedspunkter og 
sanktioner

• Udviklingspunkter

– Socialtilsynet anbefaler…

• Opmærksomhedspunkter

– Kvaliteten bør forbedres og socialtilsynet følger op på

• Sanktioner (påbud, skærpet tilsyn eller ophør af 
godkendelse)

– Identificerede kvalitetsmangler skal udbedres/rettes op, 
hvis godkendelsen skal bevares



Udviklingspunkter 2021

Antal
Uddannelse og 
beskæftigelse 10

Selvstændighed og 
relationer 46

Målgruppe, metoder og 
resultater 121

Sundhed og trivsel 31
Familiestruktur og 
familiedynamik 53

Kompetencer 189

Fysiske rammer 29

I alt 479

Antal
Uddannelse og 
beskæftigelse 17

Selvstændighed og 
relationer 47

Målgruppe, metoder og 
resultater 105

Sundhed og trivsel 165
Familiestruktur og 
familiedynamik 64

Kompetencer 221

Fysiske rammer 40

I alt 659

Socialtilsyn Hovedstaden Socialtilsyn Øst



Udviklingspunker, eksempler
• Socialtilsynet anbefaler, at plejefamilien fortsat bidrager til at plejebarnet i en eller 

anden form, har mulighed for kontakt til sit biologiske netværk.

• Socialtilsynet anbefaler, at plejefamilien efterspørger samarbejde omkring 
plejebørnenes handleplan, målopstilling og evaluering af samme

• Socialtilsynet anbefalerat plejefamilien fortsat arbejder med selvstændighed, 
løsrivelse og klargøring til ungeliv – mestring og ”klar dig selv funktioner”.

• Socialtilsynet anbefaler at plejefamilien efterspørger klare mål og delmål for alle 
børn. Målene bør være prioriteret og med fokus på plejefamiliens indsats for det 
enkelte plejebarn, således det bliver klart hvad anbringende kommune har af 
forventninger til dem.

• Socialtilsynet vurderer, at plejefamilien fortsat kan arbejde med deres indbyrdes 
rollefordeling igennem supervision. 
Socialtilsynet anbefaler, at plejefamilien sammen med familieplejekonsulenter får 
drøftet hvordan plejefars pædagogiske viden og handleberedskab med fordel kan 
øges. 



Ændringer til lov om socialtilsyn

• Flytninger

• Ændring i 3 ugers reglen

• Dispensationer

• Videregivelse af indhold af WB’ere –
§ 11, stk. 5



Ibrugtagning af nye plejefamilier 
– en fælles opgave

Plejefamilien godkendes til den typologi og med det 
pladsantal som deres konkrete situation tilsiger.

➢Aflastningspladser

➢Døgnpladser

➢Plejefamilierne godkendes som almen, forstærket eller 
specialiseret

➢Der kan træffes afgørelse om differentiering af pladser

➢De fleste godkendes til at modtager børn i alderen 0-17 år 
med mulighed for efterværn



Det er en fælles opgave at udvikle 
plejefamilierne
➢ Erfaring

➢ Kurser og efteruddannelse

➢ Supervision

Der er 160 generelt godkendte plejefamilier uden 
opgaver……



Sociale medier og digital dannelse

i plejefamilier



Væsentlige budskaber til 

Den digitale plejefamilie

• Vær varsom med andre menneskers 

privatliv – særligt andre menneskers 

børn og borgeres privatliv!

– Ordentlighed og samtykke

• Tavshedspligten

• Beskyttelse (af jer selv)



Hvor  SoMe-digitale er vi?

http://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=28056





Stadig en kæmpe stigning i den digitale 
anvendelse
• 2,7 milliarder månedlige 

facebookbrugere – 1,5 milliard daglige 
brugere
– De sidste tre år en stigning på 11% om 

året

• Der er 2,5 milliard mobiltelefoner i brug –
85% har en facebook-app på tlf.



• Kun billeder/videoer (+tekst)

• At snakke med billeder

• Selektion i forhold til hvem der 
ser billederne.

• Billederne forsvinder (i 
princippet) efter et antal 
sekunder

• My Story (24t.) - snapstreak



• Minder om Facebook 

• En profil, en newsfeed

• Kun billeder/videoer

• Følgere & Likes

• Offentlig/Privat Profil 

Josephine skriver – 6,2 mio følgere



Rasmus Brohave

Julia Sofia

Rasmus Paludan
20 mio. views

Alexander
Husum

395k følgere

Ninja – 24 mio følgere
Twitch, Mixer og youtube = $500K pr. mdr.



Reality tv-serier

• Ex on the beach

• Paradise

• SingleTown

• To hot too handle



Hvor er børnenes eksponering?



• https://www.youtube.com/watch?v=z3xbnumiS0E (Charli D´Amelio)

Charli D´Amilio, 137 mio følgere
10,5 mia likes /17,5 mio $ i 2021

https://www.youtube.com/watch?v=z3xbnumiS0E


Begreber og tendenser

– vigtige at kende..

• Grooming: Når børn lokkes til sex efter netmøde. I dag anvendes begrebet "grooming" om en 
seksuel krænkers manipulation og bearbejdelse af et barn op til et seksuelt overgreb.

• Sextortion er en form for afpresning, hvor gerningsmanden truer med at offentliggøre billeder, 
hvor du optræder nøgen eller i en seksuel situation.
Gerningsmanden vil typisk kræve penge, bede dig om at optræde i mere 
grænseoverskridende seksuelle scener eller mødes for at have sex.

Kilde: Politi.dk

• Flaming: Betegnelse for fjendtlige, grove og fornærmende beskeder og samtaler, der finder 
sted mellem to eller flere brugere på nettet. Flaming sker normalt i sociale sammenhænge på 
nettet som f.eks. i svar til en statusopdatering på Facebook eller svar til et blogindlæg. Nogle 
personer færdes i debatfora og "bloggosfæren" udelukkende for at starte flaming. Disse brugere 
kaldes trolde.

• Phishing: Beskeder og mails kan være falske og have til formål at lokke fortrolige oplysninger 
eller penge ud af dig. Det er ikke kun på mail og telefon, men også på Facebook og andre 
sociale medier, at det forekommer.
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Digital slang
• BA   Don't Bother Asking

• QAP   Quick As Possible

Quickly As Possible

• VBD   Very Big Deal

• FHO   Friends Hanging Out

• INCYDK In Case You Didn't 
Know

• 403   Deny Access To

• SNH   Sarcasm Noted Here

• YSVW   You're So Very 
Welcome

• L8TR   Later

• GRX   Gracias

• Merci

• ULM   You Love me

• YGTI   You Get The Idea

• TLTR   Too Long To Read

• YOLO You Only Live Once

• Swag Be confident

• TBH To Be Honest 

• IONO I Don't Know 

• GMTA Great Minds Think Alike 

• SNM Say No More

• OWTTE Or Words To That Effect

• Spot On Spot On 

• FAQ Frequently Asked Question

• TTY Talk To You  

• H2H Heart To Heart  

• NM Never Mind
MIFF Annoy  

• JOOC Just Out of Curiosity  

• MY FOOT Expression of Disbelief
IJK I'm Just Kidding  

• GL Good Luck
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https://urbanthesaurus.org/synonyms/digital

https://urbanthesaurus.org/synonyms/digital


Sociale medier – stor, farlig og 

lurende katastrofe
• NOGLE af de lurende katastrofer

– Overgreb, prostitution, misbrug 
– Økonomisk udnyttelse, spil om penge, fralure koder mv.
– Udsat for kriminalitet eller udsat for at begå kriminalitet 

• En stor udfordring for de 
”voksne/forældre/professionelle”
– Vi voksne er ofte et skridt bagefter
– Kræver kompetencer at udfordre anvendelsen
– Kræver kompetencer at udvikle anvendelsen 
– Behov for at beskytte mod overgreb og udnyttelse
– Kan være svært at finde adgang til at støtte/hjælpe det 

enkelte barn. 



Take home message no 1

Balance

• Der findes ikke vidensbaserede anbefalinger 

om skærmtid eller fx aldersgrænser på spil 

og film.

– Kort skærmtid kan være skadelig – og det kan 

lang også.

– Det handler om indhold, kontekst og tidspunkt

– Og ikke mindst balance i forhold til andre vigtige 

dele af livet

• Bevægelse – venskaber – frisk luft – læring og mestring



Det digitale i en 

socialpædagogisk kontekst..

• Børnenes digitale dannelse HAR noget med 

jer at gøre

• Har I de rette kompetencer og viden?

• Har I adgangen til at hjælpe plejefamilierne 

og plejebørnene?



Take home message no 2

Skab adgang og fællesskab

• Den mest virksomme måde at lære og 

påvirke anvendelsen af det digitale er ved 

at være sammen om det.

– Skab adgang og fællesskab



Anbefalinger..
”Husaftaler”

• Lav aftaler der gælder hos 
jer (fx)
– Mobiler sover i køkkenet
– Ingen skærme ved bordet
– Skærmfri dag…?
– Husk rollemodel!

• Lav eventuelt aftaler/mål for 
det enkelte barn.
– Beskyttelse (risici) 
– Anvendelse (potentialer)

Sæt ”retningspile” for jeres 
arbejde, eksempler..:

• Vi ønsker at bistå børnene i 
god anvendelse af det 
digitale

• Vi vil vedligeholde vores 
digitale kompetencer, så vi 
også her kan støtte børnene

• Vi har identificeret 
risikoområder og kigger 
efter konkret digital risici

• Det digitale er en fælles 
udviklingsarena (zone) (det 
fælles tredje) 



Nyttige links:

• Børns vilkår
– https://bornsvilkar.dk/faa-gode-raad/digitaltliv/

• Red barnet
– https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/er-du-ok-paa-nettet/

– https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/tips-og-raad-
udskoling/

• Elektronista
– https://www.elektronista.dk/digital-kultur/elektronista-

radio/podcast-336-digital-dannelse-i-boernehoejde/

– https://www.elektronista.dk/digital-kultur/elektronista-radio/

Netflix – The Social Dilemma
https://www.youtube.com/watch?v=uaaC57tcci0

https://bornsvilkar.dk/faa-gode-raad/digitaltliv/
https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/er-du-ok-paa-nettet/
https://redbarnet.dk/skole/sikkerchat/tips-og-raad-udskoling/
https://www.youtube.com/watch?v=uaaC57tcci0

