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Procesplan for godkendelse af plejefamilier 
 
I hovedtræk består godkendelsesprocessen af følgende: 
• I vil blive kontaktet, når der er en ledig plads på det (gratis) grundkursus for kommende plejeforæl-

dre. Det er obligatorisk for begge ægtefæller at deltage i kurset, der er 2 x 2 hele dage. 
• Samtidig laver vi en aftale med jer om datoer for Socialtilsyn Øst’ første godkendelsesbesøg hjemme 

hos jer. 
• Det første godkendelsesbesøg afholdes.  
• I er på de to første dage af grundkursus. 
• Det andet godkendelsesbesøg afholdes. Her taler vi også med jeres børn. 
• I er på de sidste to dages grundkursus. 
• Tilbagemelding til jer på det samlede godkendelsesforløb – herunder hvad I som familie bliver god-

kendt til. Dette kan ske enten telefonisk eller som et virtuelt eller fysisk møde. 
• Socialtilsyn Øst træffer en afgørelse i form af en skriftlig rapport. Den kan enten være en godken-

delse eller et afslag. 
• Plejefamilien har 14 dages høringsfrist og herefter klagemulighed, hvis afgørelsen er et afslag eller 

ikke den godkendelse, familien havde ønsket. 

 
Planlægning af grundkursus og første hjemmebesøg. 
I vil blive kontaktet af Socialtilsyn Øst, når der er en ledig plads på grundkursus for kommende aflast-
nings- og plejeforældre. Grundkursus er gratis, og hvis der er to voksne i familien, er det obligatorisk for 
begge ægtefæller at deltage i kurset. I skal selv betale eventuelle udgifter, hvis I skal have fri fra arbejde 
for at deltage i kurset – og også selv betale kørsel. 
 
For plejefamilier i Region Sjælland (minus Holbæk Kommune) afholdes kurset i Holbæk og består af 2 x 2 
sammenhængende hverdage. 
For plejeforældre i Hjørring Kommune skal de gennemgå et helt tilsvarende kursus bestående af 2 x 2 
sammenhængende hverdage. Dette købes via Socialtilsyn Nord og bliver afholdt på Idrætscenter Vend-
syssel i Vrå. 
Bemærk: I skal ikke selv tilmelde jer disse kurser, da tilmeldingen skal ske gennem Socialtilsyn Øst. Så 
afvent, at vi kontakter jer. 
 
Samtidig med, at I bliver kontaktet om grundkursus, laver vi aftaler med jer om datoer for Socialtilsyn 
Østs kommende godkendelsesbesøg hjemme hos jer. 
 

Økonomi 
Socialtilsyn Øst har bedt om en opgørelse over jeres indtægter og udgifter (budgetskema), jeres årsop-
gørelser og seneste årsregnskab, hvis en af jer er selvstændig (eller har en væsentlig ejerandel i unote-
rede selskaber). Ved vurderingen af jer som kommende plejefamilie lægger vi vægt på, at I har orden i 
jeres økonomi, og at der er sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Vi skal sikre os, at I som pleje-
familie kan levere en stabil ramme for et eller flere plejebørn – og til det hører en stabil økonomi. Hvis vi 
har spørgsmål til denne del, kontakter vi jer før første hjemmebesøg. 
 

Første hjemmebesøg 
I får besøg af en tilsynskonsulent fra Socialtilsyn Øst (jeres primærkonsulent). I skal begge være 
hjemme under besøget, som tager cirka tre timer. Jeres eventuelle børn skal ikke deltage på dette be-
søg. Vi ser jeres hjem, herunder hvilket værelse, et kommende plejebarn skal have, og vi kommer om-
kring fysiske rammer og sikkerhed generelt. Vi gennemgår jeres ansøgning og taler om jeres motivation 
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for at blive plejeforældre, herunder jeres indledende overvejelser om alder og udfordringer hos de pleje-
børn, I gerne vil modtage. Konsulenten spørger, hvad I har talt med jeres børn om, og hvad I kender til 
området i forvejen. Vi taler om jeres familie – det vi kalder familiestruktur og familiedynamik – og som 
kan dække over alt fra, hvordan I normalt tager beslutninger til, hvad I laver i jeres fritid. Undervejs 
præsenterer konsulenten jer for den kvalitetsmodel for plejefamilier, der er udarbejdet af Socialstyrelsen, 
og som vi bruger, både når vi godkender plejefamilier og når vi fører løbende tilsyn bagefter. Vi gennem-
går under dette besøg alle syv temaer i kvalitetsmodellen. 
 
I skal ikke forberede noget til mødet men ’bare’ være jer selv. Vi ved godt, at det kan være svært – men 
formålet med hjemmebesøget er at se jer under så normale omstændigheder som muligt. Vi tilstræber at 
få så åben, nysgerrig og ærlig en dialog med jer som muligt. 
 

Grundkursus 
Grundkurset giver dig redskaber til, og viden om hvad arbejdet som plejefamilie indebærer. Begge ægte-
fæller skal deltage i kurset, også selvom det er den ene forælder, der primært skal beskæftige sig med 
plejeopgaven 
 
Socialtilsyn Øst afholder kurset over to x to hverdage.  
 

Modul 1 indeholder bl.a.: 
• Hvad kræves der af jer som familie at være plejefamilie, og hvilken betydning har det at få plejebørn 

for jeres egne børn 
• Det moderne børnesyn 
• Omsorgssvigt og udviklingstraumer 
• Relation og tilknytning til børn med følelsesmæssige vanskeligheder 

Modul 2 indeholder bl.a.: 
• Samarbejdet med plejebørnenes forældre og andet netværk 
• Rollen som professionel plejefamilie i samarbejde med andre professionelle 
• Lovgivningen på området, herunder tavshedspligt, handleplaner, kontrakter m.m. 
• Matchning af opgaver til jeres familie – ift. begrænsning og ressourcer i familien 

Der vil gennem grundkurset være hjemmeopgaver i form af artikler, der skal læses samt skriftlige opga-
ver. Der vil samtidig være masser af mulighed for spørgsmål fra jer og mulighed for at tale med andre 
familier, der gerne vil være plejefamilier. 

Andet hjemmebesøg 
Det andet godkendelsesbesøg varer cirka tre timer. På dette besøg deltager to konsulenter fra Socialtil-
syn Øst, hvor den ene er jeres primære tilsynskonsulent (der var med på første besøg). 
Vi taler om, hvad I har taget med jer fra grundkurset, og om de tilbagemeldinger, vi som konsulenter har 
fået fra underviserne på kurset.  
Vi taler om jeres livshistorier på baggrund af det, I har sendt ind. Det giver altid anledning til spørgsmål. 
Husk: man må gerne have ting med sig ’i rygsækken’. Det kan give en forståelse af de vanskeligheder 
plejebørn og deres familier står over for. Det, vi er optagede af, er, hvordan I har håndteret de udfordrin-
ger, livet har givet jer.  
Vi taler skriftlighed – at være plejefamilie er også at kunne udfylde skemaer og lave rapporter.  
Vi tager en fornyet drøftelse af matchning og målgrupper – har deltagelse i grundkurset givet jer nye 
overvejelser om, hvilke plejebørn jeres familie vil kunne rumme?  
Vi vil lave et såkaldt mentaliseringsinterview af jer som ansøgere. Dette interview skal afholdes med jer 
hver især. Det betyder, at er man et par, må den anden ikke være til stede under interviewet. Man kan 
derfor sætte sig i et andet værelse og arbejde, gå en tur eller noget andet og så skifter man. Et interview 
tager typisk mellem 30 – 50 min. pr. interview. 
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På et tidspunkt, der passer ind, tager vi en samtale med hele jeres familie, altså hvor jeres egne, hjem-
meboende børn er med. Vi vil gerne have et indtryk af jeres børn og af, hvad I som familie tænker om at 
blive plejefamilie.  
Nogle gange når vi ikke det hele, så kommer vi på et ekstra hjemme- eller virtuelt besøg. 
 

Den samlede tilbagemelding 
Efter vores hjemmebesøg vil der være en samtale med jer, hvor vi gennemgår hvilke ramme I bliver 
godkendt til samt evt. samler op på ting fra processen. Dette kan ske såvel telefonisk, eller ved et virtu-
elt eller fysisk møde. 
 

Rapport med afgørelse fra Socialtilsyn Øst. 
Efter det sidste hjemmebesøg udarbejder Socialtilsyn Øst en rapport, som vi sender i høring hos jer. Rap-
porten indeholder vores vurdering: Kan vi godkende jeres ansøgning om at blive plejefamilie, herunder 
det ønskede antal plejebørn og udfordringerne hos plejebørnene? Kan vi give en delvis godkendelse eller 
er vores vurdering, at I ikke er egnede (måske ikke lige nu) til at påtage jer opgaven som plejefamilie. 
Når I har modtaget rapporten, har I en 14 dages høringsperiode, hvor I kan påpege eventuelle fejl og 
mangler. Herefter laver Socialtilsyn Øst den endelige rapport. 
I kan klage til Ankestyrelsen, hvis I får et afslag på godkendelse eller ikke får den godkendelse, I havde 
ønsket. 
 


