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Kriterier for vederlag i gennemsnitsmodel - Familieplejen Vejle
Trin

Barnets støttebehov

Trin 1

På dette niveau har barnet i forhold til
andre børn på samme alder et særligt
behov for omsorg og opdragelse samt
behov for ekstra støtte og stimulering, i
forhold til sin udvikling herunder støtte
til fastholdelse i skole og uddannelse.

Vederlag 3
(Svarende til
tidligere
vederlag
2-3-4)

Dernæst har barnet en eller få
almindelige belastningsfaktorer såsom:
• Faglige/sociale problemer i skolen
• Ikke alderssvarende social udvikling
• Ikke alderssvarende motorisk udvikling
• Søvnproblemer/mareridt
• Angstsymptomer
• Vanskeligheder omkring
opmærksomhed
• Manglende selvtillid
• Manglende tillid til voksne
• Vådligger og lignende vanskeligheder
• Behov for særlig støtte og stimulation
• Diverse psykosomatiske reaktioner
• Behov for bistand af psykologisk art
• Lettere fysisk/psykisk handicap med
behov for motorisk, psykisk og social
træning

Krav til plejefamilien
- Plejefamiliens ressourcer og
kompetencer
Barnet skal i videst muligt omfang indgå i
familielivet på linje med plejefamiliens
egne børn.
Plejeopgaven kræver en særlig indsats af
pædagogisk karakter, der vil kunne
udfordre plejefamilien både
familiemæssigt og socialt.

Plejefamiliens
beskæftigelsesgrad og
godkendelse
Beskæftigelsesgrad
Begge plejeforældre kan have
erhvervsarbejde på fuld tid, men
skal kunne indrette deres
arbejdsliv efter barnets behov.

Anbringelsens
forventede
varighed

Hvis plejeforældrene har flere
plejeforhold, skal der foretages
en konkret vurdering, om
Plejeopgaven kræver almindelige relations- belastningsgraden af de
omsorgs- og opdragelseskompetencer
samlede plejeforhold kalder på
samt almindelig viden om børns udvikling. nedsat arbejdstid for
Herud over tilegnelse af viden om barnets
plejeforældrenes samlede
erhvervsarbejde ud over
konkrete vanskeligheder.
plejeopgaven.
Plejefamilien skal kunne rumme et
samarbejde med forældre og netværk, der Hvis der er tale om flere
kræver særlig indsigt og erfaring.
plejebørn i samme plejefamilie
vurderes omfanget af
Plejefamilien skal kunne magte
erhvervsarbejde ud over
udfordringer, som kræver
plejeopgaverne ud fra den
samarbejde/særlig opfølgning i forhold til
samlede honorering.
skole, daginstitution, fritid og daglige
aktiviteter i øvrigt.
Godkendelse
Minimum almen plejefamilie
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• Reaktion på anbringelse/adskillelse fra
forældre.
Barnets vanskeligheder kræver typisk en
særlig indsats fra plejefamilien.

Trin 2
Vederlag 5
(Svarende til
tidligere
vederlag
4-5-6)

På dette niveau har barnet i forhold til
andre børn på samme alder et
omfattende behov for omsorg og
opdragelse samt behov for ekstra støtte
og stimulering, i forhold til sin udvikling
herunder støtte til fastholdelse i skole og
uddannelse.
Over tid ser det måske ud til, at barnet
får behov for yderligere støtte. Måske
ses der også at kunne ske en bedring for
barnet.
Barnet har mange af de ovenfor nævnte
belastningsfaktorer, der medfører
omfattende omsorgs- og/eller
opdragelsesbehov samt fordrer
socialpædagogisk indsats af bl.a.
adfærdsregulerende karakter.
Barnet har flere almindelige
belastningsfaktorer (se trin 1).
Barnet kan også have en eller flere

Plejeopgaven kræver et samarbejde med
andre professionelle (fx pædagoger,
lærere, sundhedsplejersker, rådgivere, UUvejledere mv.)
Plejeopgaven kan typisk varetages af en
plejefamilie uden tidligere erfaring eller
som har mindre erfaring med
plejeopgaver. Der stilles ikke krav om
særlig uddannelsesbaggrund.
Barnet skal i videst muligt omfang indgå i
familielivet på linje med plejefamiliens
egne børn.
Plejeopgaven kræver en socialpædagogisk
indsats, der vil kunne udfordre
plejefamilien både familiemæssigt og
socialt.
Plejeopgaven kræver større relations-,
omsorgs- og opdragelseskompetencer
samt særlig viden og indsigt i børns
udvikling. Herud over tilegnelse af viden
om barnets konkrete vanskeligheder.
Plejefamilien skal kunne rumme et
samarbejde med forældre og netværk, der
kræver særlig indsigt og erfaring.
Plejefamilien skal kunne magte
udfordringer, som kræver
samarbejde/særlig opfølgning i forhold til
skole, daginstitution, fritid og daglige
aktiviteter i øvrigt.

Beskæftigelsesgrad
Den samlede arbejdstid for
plejeforældrene ud over
plejeopgaven må som
hovedregel højest svare til 1,5
fuldtidsstilling. Omfanget af
arbejdstiden vurderes løbende i
forhold til barnets udvikling og
støttebehov.
Hvis plejeforældrene har flere
plejeforhold, skal der foretages
en konkret vurdering, om
belastningsgraden af de
samlede plejeforhold kalder på
yderligere nedsat arbejdstid for
plejeforældrenes samlede
erhvervsarbejde ud over
plejeopgaven.
Hvis der er tale om flere
plejebørn i samme plejefamilie
vurderes omfanget af
erhvervsarbejde ud over
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alvorlige belastningsfaktorer (se trin 3).
Barnets vanskeligheder kræver en
socialpædagogisk indsats fra
plejefamilien.

Plejeopgaven kræver et udvidet
samarbejde med andre professionelle (fx
pædagoger, lærere, sundhedsplejersker,
rådgivere, UU-vejledere mv.).

plejeopgaverne ud fra den
samlede honorering.
Godkendelse
Minimum almen plejefamilie

Plejeopgaven kan typisk varetages af en
plejefamilie, som har mindre erfaring med
plejeopgaver. Der stilles ikke krav om
særlig uddannelsesbaggrund.
Trin 3
Vederlag 7
(Svarende til
tidligere
vederlag
6-7-8)

På dette niveau har barnet – eller vil
barnet på sigt få et massivt behov for
omsorg og opdragelse samt behov for
ekstra støtte og stimulering i forhold til
sin udvikling herunder støtte i forhold til
fastholdelse i skole og uddannelse.
Barnet har flere alvorlige
belastningsfaktorer, såsom:
• Spiseforstyrrelser
• Selvskade
• Psykiatriske symptomer
• Flere tidligere anbringelsesforløb
• Følgevirkninger af mors misbrug.
• Følgevirkninger af incest eller anden
mishandling/grov omsorgssvigt
• Tilknytningsforstyrrelse
• Misbrugsproblemer
• Spiseforstyrrelser
• Kriminel adfærd
• Sværere fysisk/psykisk handicap med
uhensigtsmæssig adfærd, og/eller stort

Barnet skal i videst muligt omfang indgå i
familielivet på linje med plejefamiliens
egne børn.
Plejeopgaven kræver en specialiseret
socialpædagogisk indsats, der vil kunne
udfordre plejefamilien både
familiemæssigt og socialt.
Plejeopgaven kræver stor relations-,
omsorgs- og opdragelseskompetencer
samt særlig viden og indsigt i børns
udvikling. Herud over tilegnelse af viden
om barnets konkrete vanskeligheder.
Plejefamilien skal kunne rumme et
samarbejde med forældre og netværk, der
kræver særlig indsigt og erfaring.
Plejefamilien skal kunne magte
udfordringer, som kræver
samarbejde/særlig opfølgning i forhold til
skole, daginstitution, fritid og daglige

Beskæftigelsesgrad
Den samlede arbejdstid for
plejeforældrene ud over
plejeopgaven må som
hovedregel højest svare til 1
fuldtidsstilling. Omfanget af
arbejdstiden vurderes løbende i
forhold til barnets udvikling og
støttebehov.
Hvis plejeforældrene har flere
plejeforhold, skal der foretages
en konkret vurdering, om
belastningsgraden af de
samlede plejeforhold kalder på
yderligere nedsat arbejdstid for
plejeforældrenes samlede
erhvervsarbejde ud over
plejeopgaven.
Antallet af plejefamiliens egne
børn og deres behov har en
betydning for, hvor meget
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aktivitetsniveau
• Fysisk/psykisk handicap med
omfattende plejebehov
• Fysisk/psykisk handicap med behov for
konstant opsyn.
Barnets vanskeligheder kræver typisk en
specialiseret socialpædagogisk indsats
fra plejefamilien samt anden form for
psykologisk/psykiatrisk behandling.

Trin 4
Vederlag 9
(Svarende til
tidligere
vederlag
8-9-10)

Dette niveau kan kun anvendes i helt
særlige og ekstraordinære tilfælde og
skal ses som et alternativ til anbringelse
på for eksempel socialpædagogisk
opholdssted eller døgninstitution.
Der er tale om et individuelt tilrettelagt
behandlingstilbud, hvor barnet har et
massivt behov for omsorg og opdragelse
samt ekstra støtte og stimulering i
forhold til sin udvikling, herunder støtte
til fastholdelse i skole og uddannelse.
Kontakten med barnets familie og
netværk kan være meget krævende.
Barnet/den unge har således massive
støttebehov, som ligger ud over det, der

aktiviteter i øvrigt.
Plejeopgaven kræver et udvidet
samarbejde med andre professionelle (fx
pædagoger, lærere, sundhedsplejersker,
rådgivere, UU-vejledere mv.).
Plejeopgaven kræver, at plejefamilien kan
indgå i en koordineret behandlingsindsats.
Plejeopgaven kan typisk varetages af en
plejefamilie, som har større erfaring med
plejeopgaver. Der stilles krav om
pædagogisk eller lignende relevant
uddannelsesbaggrund.
Plejefamilien må forvente at skulle
indrette familielivet efter barnets særlige
behov.
Plejeopgaven kræver en højtspecialiseret
socialpædagogisk indsats, der vil udfordre
plejefamilien både familiemæssigt og
socialt.
Plejeopgaven kræver store relations-,
omsorgs- og opdragelseskompetencer
samt særlig viden og indsigt i børns
udvikling. Herud over tilegnelse af viden
om barnets konkrete vanskeligheder.
Plejefamilien skal kunne rumme et
samarbejde med forældre og netværk, der
kræver særlig indsigt og erfaring.

erhvervsarbejde
plejeforældrene samlet set kan
påtage sig ud over
plejeopgaven.
Hvis der er tale om flere
plejebørn i samme plejefamilie
vurderes omfanget af
erhvervsarbejde ud over
plejeopgaverne ud fra den
samlede honorering.
Godkendelse
Minimum forstærket
plejefamilie.
Beskæftigelsesgrad
Den ene pl3ejeforælder skal
være fuldt til rådighed og
fuldtidsbeskæftiget med
plejeopgaven. Den anden
plejeforælder skal have fleksibel
arbejdstid, således denne kan
indrette arbejdstiden efter
barnets behov.
Hvis plejeforældrene har flere
plejeforhold, skal der foretages
en konkret vurdering, om
belastningsgraden af de
samlede plejeforhold kalder på
yderligere nedsat arbejdstid for
plejeforældrenes samlede
erhvervsarbejde ud over
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normalt vil kunne rummes i en
plejefamilie.
Barnet har mange belastningsfaktorer
(se trin 3) og kan derud over have:
• Massive sociale/psykiske
vanskeligheder
• Massive fysisk/psykiske handicaps
• Massive vanskeligheder omkring
misbrug og kriminalitet
• Seksuel krænkende eller lignende
grænseoverskridende adfærd.
• Behov for beskyttelse på grund af
alvorlige æresrelaterede trusler.
Barnets vanskeligheder kræver typisk en
højtspecialiseret socialpædagogisk
indsats fra plejefamilien samt anden
form for psykologisk/psykiatrisk
behandling.

plejeopgaven.
Plejefamilien skal kunne magte
udfordringer, som kræver
samarbejde/særlig opfølgning i forhold til
skole, daginstitution, fritid og daglige
aktiviteter i øvrigt.
Plejeopgaven kræver et udvidet
samarbejde med andre professionelle (fx
pædagoger, lærere, sundhedsplejersker,
rådgivere, UU-vejledere mv.).
Plejeopgaven kræver, at plejefamilien
indgår i en koordineret
behandlingsindsats.
Plejeopgaven kan typisk varetages af en
plejefamilie, som har stor erfaring med
plejeopgaver. Der stilles krav om
pædagogisk eller lignende relevant
uddannelsesbaggrund.

Antallet af plejefamiliens egne
børn og deres behov har en
betydning for, hvor meget
erhvervsarbejde
plejeforældrene samlet set kan
påtage sig ud over
plejeopgaven.
Hvis der er tale om flere
plejebørn i samme plejefamilie
vurderes omfanget af
erhvervsarbejde ud over
plejeopgaverne ud fra den
samlede honorering.
Godkendelse
Minimum specialiseret
plejefamilie.
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