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HVORFOR?
Formålet, med at anbringe teenagere 
i forstærkede plejefamilier, er at skabe 
en social og faglig optimal anbringelse 
for den enkelte teenager.

I en undersøgelse fra 2012 giver 8 ud 
af 10 unge udtryk for at være glade el-
ler meget glade for deres plejefamilie. 
Årsagen angives som faste rammer 
og plejefamiliens insisteren på kontakt. 

Halvdelen nævner endvidere bedre 
skolegang og hjælp til lektielæsning. 

Derudover angiver de unge selv at 
det er vigtigt at plejefamilien engage-
rer sig personligt, lægger mærke til 
dem, tager dem alvorligt og har blik 
for, hvornår de har brug for en snak.

Familieplejen vil bidrage til at flere teenagere anbringes i 
familiepleje frem for andre anbringelsesformer. 

Det er intentionen at forstærke en gruppe plejefamilier, 
således at de er kvalificeret til at modtage unge med 
særlige udfordringer.

DE UNGE SIGER:

- jeg vil mødes på min person 
 og ikke på fordomme - det er vigtigt at føle sig

  velkommen i en plejefamilie

- plejefamilien skal lytte 
 til mine behov, før de
 blander sig

- jeg vil behandles som
 plejefamiliens egne børn

- den første tid 
i plejefamilien, 

hvor man ikke kender 
hinanden, er svær 
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DE UNGE SIGER:

DE FORSTÆRKEDE PLEJEFAMILIER 
SKAL DERFOR KUNNE?
De forstærkede plejefamilier vil ho-
vedsageligt modtage gruppen af 
teenagere med særlige udfordringer.

Som forstærket plejefamilie handler 
det om at have personlig robusthed 
samt kunne rumme og inkludere en 
teenager, på trods af teenagerens 
handlinger ikke altid er i overens-
stemmelse med plejefamiliens egne 
værdier og normer. 

For at skabe kvalitet er det afgøren-
de, at plejefamilien har evnen til men-
talisering det vil sige at forstå egne og 
andres adfærd som motiveret af indre 
tilstande.  

HVAD ER FORSTÆRKNINGEN?
• Øget støtte fra familieplejekon-

sulenterne i Horsens Kommune 
• Ekstra og målrettet efteruddan-

nelsesforløb med interne og   
eksterne undervisere

• Mulighed for telefonisk adgang 
til en familieplejekonsulent også 
uden for normal åbningstid

• Faste vederlag hele anbringel-
sen igennem

• Mulighed for ”barnepige”
• Professionel supervision
• Dokumentation via dagbogs-    

program

MÅLGRUPPE:
• Unge i alderen (12)13-18år
• De unge kan udvise opmærk-

somhedsforstyrrelser og afvigel-
ser i tilknytnings- og kontaktmøn-
stre

• De unge kan have nedsat evne til 
at indgå i social interaktion med 
omverdenen, og kan udvise om-
fattende komplekse psykosociale 
vanskeligheder

• De unge kan have nedsat evne til 
affektregulering

• De unge kan fremtræde modstri-
dende i deres adfærd, reaktioner 
og kontakt med omverden

• De unge kan have gennemgå-
ende problemstillinger som om-
sorgssvigt, fysiske og psykiske 
overgreb, krænkelse samt kultu-
relle konflikter i deres bagage

• De unge kan have sammensatte 
vanskeligheder, hvor udadreage-
rende adfærd, begyndende krimi-
nalitet eller misbrugsproblemer 
kan være symptomer på endnu 
ikke udredte vanskeligheder 

MÅLGRUPPEN OMFATTER IKKE:
• Erkendt meget voldelige unge
• Unge med massive psykiatriske 

diagnoser
• Aktive misbrugere 
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FAMILIEPLEJEN

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4

8700 Horsens
 

Telefon: 76 29 29 29

www.horsens.dk

KONTAKTOPLYSNINGER:
Familieplejen 
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf.: 76 29 14 01

Familieplejekonsulent Katrine Haarup Laursen 
Tlf.: 76 29 14 09
Mail: khl@horsens.dk
 
Familieplejekonsulent Ole Bjørn Severinsen 
Tlf.: 76 29 14 12
Mail: obs@horsens.dk
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