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FOKUS PÅ FAMILIEPLEJE 

Opgaven er 
blevet sværere 

Kravene er skærpet i takt med, 
at børn med stadig større problemer 
anbringes i familiepleje 

– En voldsom og forkert retorik fra kommunernes side. Så

dan beskrev professor Inge Bryderup, Aalborg Universitet, de 

gentagne påstande om, at udgifterne på anbringelsesområ

det bliver stadig større, da hun 12. december mødte familie

plejerne i Socialpædagogerne Lillebælt. 

En del af debatten handlede om, at kommunerne føler sig 

økonomisk trængt og derfor lægger ekstra pres på familie

plejerne. De oplever, at de børn, de får i pleje, er vanskeligere 

stillet end tidligere, og at det gør opgaven tilsvarende svæ

rere. 

– Men andelen af de sociale udgifter til anbringelse er faldet 

og udgør i dag en mindre del af bruttonationalproduktet. 

Der er ingen eksplosiv stigning på dette felt, sådan som re

torikken siger. Forskellen fra tidligere er, at kommunerne har 

overtaget alle udgifterne, sagde Inge Bryderup. 

FARE FOR SAMMENBRUD

Allerede på en konference i september sidste år, arrangeret 

af Socialpædagogerne, gennemhullede Inge Bryderup myten 

om de stigende udgifter til anbringelse af børn og unge. Li

geledes advarede hun om, at anbringelsen af børn med for 

store belastninger i familiepleje kan føre til katastrofer og 

sammenbrud. 

Det fik angiveligt daværende socialminister Karen Ellemann 

(V) til at tage notesblokken frem, uden at der dog er sket al

verden ved det. Trenden er fortsat, at kommunerne i stigen

de grad vælger døgninstitutioner fra og i stedet vælger den 

billigere anbringelse i familiepleje. 

– 50 procent af børn og unge, der anbringes uden for hjem

met, kommer nu i almindelig familiepleje. Andelen steg efter 

kommunalreformen i 1970’erne og igen efter strukturrefor

men i 2006. En række institutioner er blevet nedlagt. Økono

mitænkningen har vundet frem, så man vælger familieple

jen, der koster det halve, fastslog Inge Bryderup. 

NY STOR UNDERSØGELSE MED STOF TIL DEBAT

At familieplejen har vokset sig så stor, gør det ekstra relevant 

at forske i området. Det har Inge Bryderup efterhånden gjort 

i 25 år, og nu er hun og to kolleger – Mie Engen og Sune Kring 

– snart klar med den største undersøgelse, der nogen sinde 

er lavet på området. En landsdækkende spørgeskemaunder

søgelse, der omfatter over 3.000 familieplejere og knap 5.000 

anbragte børn. 

Deltagerne i mødet med Inge Bryderup fik masser 

af fakta og tal om familieplejernes og plejebørnenes 

situation og vilkår. I uge 4-5 sætter kredsen 

yderligere fokus på området med tre arrangementer 

rettet mod familieplejerne.

Inge Bryderup: 

– 50 procent af børn og unge, der anbringes 

uden for hjemmet, kommer nu i almindelig 

familiepleje. Andelen steg efter 

kommunalreformen i 1970’erne og igen 

efter strukturreformen i 2006.



Undersøgelsen fortæller om familieplejerne og deres vilkår, 

herunder deres motivation for at påtage sig opgaven samt 

deres muligheder – eller mangel på samme – for uddannelse, 

efteruddannelse og supervision. I lige så høj grad afdækker 

den de anbragte børns situation og de problemstillinger, de 

slås med. Blandt andet hvordan de begår sig socialt og i sko

len samt deres muligheder for støtte (efterværn), når de bli

ver voksne og flytter ”hjemmefra”. 

Inge Bryderup løftede sløret for undersøgelsens resultater 

for familieplejerne, der var mødt talstærkt op. De fik masser 

af fakta og tal, der i høj grad underbyggede deres egne ople

velser af udfordringerne som familieplejere. 

Efter aftale med Inge Bryderup kan vi ikke komme nærmere 

ind på resultatet af undersøgelsen her. Det skyldes, at der 

mangler en sidste bearbejdning inden offentliggørelsen, 

som bl.a. vil ske i et kommende nummer af Socialpædagogen.

Der er dog ikke tvivl om, at undersøgelsen vil give stof til den 

fortsatte debat om familieplejernes og de anbragte børns 

situation og vilkår. Og forhåbentlig også et godt afsæt for 

Socialpædagogernes fortsatte kamp for forbedringer på om

rådet. 

EKSTRA FOKUS I UGE 4 OG 5

Mødet med Inge Bryderup dannede optakt til kampagne

ugerne 4 og 5, hvor forbund og kredse i år har valgt at sætte 

ekstra fokus på netop familieplejen. I Kreds Lillebælt sker det 

med tre særlige arrangementer for familieplejerne, herunder 

en åben rådgivning (efter tilmelding) ved en jurist fra forbun

det. Se sidste side.  

Efter mødet med Inge Bryderup talte vi med tre deltagere 

– og familieplejere – om deres motivation for jobbet, deres 

oplevelse af mødet og deres ønsker til Socialpædagogernes 

indsats. 

Behandl os som andre 
lønmodtagere

Lene Baasch. Familieplejer i Assens Kommune 

har p.t. to børn fra hhv. Assens og Middelfart i familie-

pleje. Har været familieplejer i 17 år. 

Motivation: Jeg synes, at familiepleje er det mest spæn

dende arbejde på det socialpædagogiske område. Jeg 

har tidligere arbejdet på en døgninstitution, men det var 

hårdt at arbejde både aften og weekend. Familiepleje var 

et godt alternativt, og vi har været heldige med to meget 

stabile anbringelser. Jeg er glad for at kunne bidrage til 

en god opvækst og forhåbentlig et godt liv efterfølgende, 

når vores plejebørn flytter fra os. 

Det aktuelle møde: Der var spændende at høre om de 

nye forskningsresultater. Blandt andet var det tankevæk

kende at høre om plejebørns vanskeligheder i skolen og 

om det mangelfulde efterværn. Vi har selv måttet kæmpe 

hårdt for efterværn til vores ældste plejebarn. 

Socialpædagogernes indsats: Det er godt, at Socialpæda

gogerne sætter fokus på familieplejen. Jeg håber, at fag

foreningen kan få større indflydelse og i højere grad få 

politikerne i tale. Det er ikke et job, man kommer sovende 

til, og vi har bestemt ikke optimale arbejdsbetingelser. 

Et vigtigt fokusområde bør være overenskomst og pen

sionsordning for familieplejerne. Vi bør behandles som 

andre lønmodtagere frem for hele tiden at skulle kæmpe 

for vores vederlag. 



Staten burde tage over 

Inger Kold. Familieplejer i Assens Kommune. 

Er uddannet økonoma, men har været familieplejer

 i 15 år. Har p.t. to plejebørn samt et barn i aflastning.

Motivation: Jeg vil gerne give nogle børn og unge en 

stabil og forudsigelig hverdag og er glad, når det lykkes. 

En 18årig ung mand, som tidligere var i familiepleje hos 

os, går nu på Internationalt Gymnasium i Nyborg og har 

adresse hos os. 

Behov for lige vilkår 

Uffe Jørgensen. Familien har et barn fra Aarhus 

og et fra hjemkommunen Faaborg-Midtfyn i pleje. 

Hustruen er familieplejer. Uffe arbejder fuldtids som 

socialpædagog hos Handicapcenter Storebælt.

Motivation: Vi har arbejdet med børn og unge hele livet 

og har haft plejebørn gennem godt 30 år. Vi vil gerne gøre 

en positiv forskel for de svagest stillede børn. 

Det aktuelle møde: Vi fik vigtige oplysninger om den ny

este forskning på området. De meget forskellige holdnin

ger til rollen og opgaven som familieplejere var lidt over

raskende. Generelt er de møder, Familieplejeudvalget 

afholder, gode. Vi får mange gode input derfra.

Socialpædagogernes indsats: Det er fint, at man bruger 

kampagneugerne til at sætte fokus på familieplejen. Jeg 

oplever, at det har været et overset område, og at vi ikke 

har været synlige nok. Det langsigtede fokus bør være, 

at vi får en overenskomst, så vi bliver stillet lige, uanset 

hvor i landet vi bor. I dag er der store forskelle fra kom

mune til kommune i forhold til de vilkår, man byder fa

milieplejerne. Det gælder også mulighederne for uddan

nelse og efteruddannelse. De børn, vi får, bliver stadig 

sværere stillet, så opgaven er blevet sværere med årene. 

Vi efterlyser et ens regelsæt for, hvordan familieplejerne 

skal behandles. Og ”den omvendte resultatløn” i flere 

kommuner – med nedsættelse af vederlaget i takt med, 

at indsatsen lykkes – skal vi af med. 

Det aktuelle møde: Det var spændende at få sat tal på fa

milieplejeområdet, og at det blev slået fast, at det ikke er 

blevet dyrere at anbringe børn uden for hjemmet. Kom

munerne skal til at passe på med, hvem de anbringer i 

familiepleje. Hvis opgaven bliver for svær, kan det betyde 

nederlag for både børn og familieplejere.  

Socialpædagogernes indsats: Det er godt, at Socialpæda

gogerne sætter fokus på familiepleje. Mange tænker på 

familiepleje som noget med boller og kakao, men det er 

et stort og seriøst arbejde. Man skal tænke sig rigtig godt 

om, før man vælger at blive familieplejer. Det bliver nok 

svært at opnå en overenskomst, men Socialpædagogerne 

bør arbejde for, at vi får nogle rimelige opsigelsesvarsler. 

Vi er begge 61 år og oplever, at det med årene bliver svæ

rere at få eller fastholde job som familieplejere på grund 

af uskrevne regler om aldersforskellen mellem plejefor

ældre og børn. Manglende pensionsordning og feriebe

stemmelser er også et problem. Jeg mener, at familiepleje 

burde være et statsligt område. Det ville give ensartede 

retningslinjer. Kommunerne er blevet mindre menneske

lige og fokuserer for meget på økonomien. 
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Socialpædagogen Lillebælt udsendes pr. mail. Husk at give os besked, hvis du får ny mailadresse. 
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A K T I V I T E T E R  I  K R E D S E N 

KAMPAGNEUGER 

FOKUS PÅ FAMILIEPLEJE  

– AKTIVITETER PÅ KREDSKONTORET

Åben rådgivning for familieplejere

Ved jurist Cathrine De Voss, 

Socialpædagogerne

Tirsdag 24. januar kl. 9.3012.30

Bestil en tid på tlf. 72 48 64 00 eller 

lillebaelt@sl.dk

Mød Lis Toft Madsen, Socialstyrelsen

Torsdag 26. januar kl. 9.3012.30

Mød Kirsten Lange, Socialtilsyn Midt

Mandag 30. januar kl. 9.3012.30

KREDSKONTORET TAGER PÅ 

ARBEJDSPLADSBESØG

Mandag 23. januar – fredag 3. februar 

(uge 45).

INFORMATIONSAFTEN 

Pædagogers arbejde på ældreområdet

Mandag 6. marts kl. 17.3019.30

BUPL Fyn, Bornholmsgade 1, Odense

Arr.: BUPL Fyn, Socialpædagogerne Lillebælt, Kompetence

udvikling og Undervisningsmidler v. UCL

SENIORER

CLAY – Keramikmuseum Danmark

Tirsdag 28. februar kl. 10.0013.00

Grimmerhus, Kongebrovej 42, Middelfart

Mulighed for samkørsel 

Forårstur til Holland

Mandag 24. april – fredag 28. april

ANDRE ARRANGEMENTER

Kom nu ned på jorden 

Ved Ole Sørensen – Rebellen fra Langeland

Tirsdag 28. februar kl. 19.30 

Biblioteket, Herregårdscentret 17, Faaborg

Arr.: LO Sydfyn, AOF og FaaborgMidtfyn Bibliotekerne

Læs mere om aktiviteterne, og tilmeld dig på 

www.sl.dk/lillebaelt


