
 Fastsættelse af antal vederlag jfr. 
KLs. vejledning 

 

 Barnets særlige behov Krav til plejefamilien 

1 Som børn er flest på samme alder. 
Behov for omsorg, forsørgelse og 

opdragelse. Uproblematisk kontakt til 
biologiske forældre 

Ingen specielle krav ud over at barnet 
skal indgå på lige fod med egne børn. 

Ikke nødvendigt at lægge familiens 
dagligdag om, hverken 

erhvervsmæssigt eller socialt 

2 Har behov for ekstra støtte og 
stimulering, skal opretholde jævnlig 

kontakt med biologiske forældre, eller 
kontakten er problematisk 

Kræver større indsats, end ovenfor, 
enten i forhold til barnets behov eller 

samarbejdet med barnets forældre 

3 En eller få almindelige 
belastningsindikatorer 

Krav om en pædagogisk indsats i et 
omfang, der vil kunne udfordre 

plejefamilien både familiemæssigt og 
socialt 

4 Flere almindelige 
belastningsindikatorer, der medfører 

omfattende omsorgs- og/eller 
opdragelsesbehov 

Opgavens art gør det nødvendigt at 
indrette plejeforældrenes arbejde 

uden for hjemmet efter barnets 
behov 

5 Mange af de almindelige 
belastningsindikatorer, der fordrer 

socialpædagogisk indsats af 
adfærdsregulerende karakter 

Opgavens art kræver 
socialpædagogisk indsats, der dels 

kræver en vis erfaring, dels at 
plejeforældrenes samlede 

beskæftigelse højst må udgøre 1½ 
fuldtidsstilling 

6 En eller få alvorlige 
belastningsindikatorer 

Opgavens art kræver behandling og 
nødvendiggør, at en af 

plejeforældrene skal have opgaven 
som hovedbeskæftigelse. Der kan 
stilles krav om erfaring på område 

og/eller en faglig relevant baggrund 

7 Flere alvorlige belastningsindikatorer 
eller af større sværhedsgrad. Der er tale 

om svære følelsesmæssige, 
adfærdsmæssige og/eller sociale 

problemer, der kræver behandling 

Opgaven kræver relevant faglig 
baggrund og er så omfattende, at 

plejeforældrenes samlede 
beskæftigelse ud over plejearbejdet 
højst må udgøre en fuldtidsstilling 

 

 

 

 

 



Belastningsindikatorer 

Almindelige belastningsindikatorer er for eksempel: 

 Faglige eller sociale problemer i skolen 

 Ikke social alderssvarende udvikling 

 Søvnproblemer eller mareridt 

 Motorisk udvikling, der ikke er alderssvarende 

 Angstsymptomer 

 Manglende tillid til voksne 

 Vådligger eller lignende urenlighed 

 Behov for bistand af psykologisk art 

 Diverse psykosomatiske reaktioner 

 Lettere fysisk eller psykisk handicap med behov for motorisk, psykisk og social træning 

 Træning og ledsagefunktioner 

Alvorlige belastningsindikatorer er for eksempel: 

 spiseforstyrrelser 

 psykiatriske symptomer 

 flere tidligere anbringelsesforløb 

 følgevirkninger af incest eller anden mishandling/grov omsorgssvigt 

 misbrugsproblemer 

 sværere fysisk/psykisk handicap med uhensigtsmæssig adfærd og/eller stort 

aktivitetsniveau 

 fysisk eller psykisk handicap med omfattende plejebehov 

 fysisk eller psykisk handicap med behov for konstant opsyn 

 


