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Laveste belastning 

 
Barnet har et almindeligt behov for omsorg og 
opdragelse samt ekstra støtte og stimulering ift. sin 
udvikling herunder støtte ift. fastholdelse i 
skole/uddannelse/beskæftigelse. 
 
Kontakten med barnets familie og netværk er 
oftest uproblematisk.  
 
Der kan også være tale om et barn, der samtidig 
med plejeforholdet går på efterskole eller lignende, 
hvor plejefamilien er ansat som værtsfamilie. 
 
Barnets vanskeligheder kræver typisk en mindre 
indsats fra plejefamilien. 
 
 

 
Plejefamiliens kompetencer: 

 
Barnet skal indgå i familielivet på linje med 
plejefamiliens egne børn. 
 
Plejeopgaven kræver en indsats enten i forhold til 
barnets behov eller i samarbejdet med barnets familie, 
men oftest vil det ikke være nødvendigt, at 
plejefamilien lægger sin dagligdag om.  
  
Plejeopgaven kræver almindelige relations-, omsorgs- 
og opdragelseskompetencer samt almindelig viden 
om børns udvikling.  
 
Plejeopgaven kræver et samarbejde med andre 
professionelle (fx pædagoger, lærere, 
sundhedsplejersker, rådgivere, UU-vejledere mv.) 
 
Plejeopgaven kan typisk varetages af en plejefamilie 
uden tidligere erfaring med plejeopgaver, og der stilles 
ikke krav om særlig uddannelsesbaggrund.  
 

 
Særlige krav: 

 
Godkendelse: 
Minimum lette til moderate 
støttebehov. 
 
Ingen særlige krav vedr. 
beskæftigelse udover 
plejeopgaven.  
 
Begge plejeforældre kan have 
erhvervsarbejde på fuld tid. 
 
Hvis der er tale om flere plejebørn 
i samme plejefamilie vurderes 
omfanget af erhvervsarbejde ud 
over plejeopgaverne ud fra den 
samlevede honorering. 

 
2 
 

 
Lav belastning 

 
Barnet har et særligt behov for omsorg og 
opdragelse samt ekstra støtte og stimulering ift. sin 
udvikling herunder støtte ift. fastholdelse i 
skole/uddannelse/beskæftigelse. 
 
Kontakten med barnets familie og netværk er 
oftest mere omfattende. 
 
Barnet har få almindelige belastningsindikatorer 

 
Plejefamiliens 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.  
  
Plejeopgaven kræver almindelige relations-, omsorgs- 
og opdragelseskompetencer samt almindelig viden 

 
Særlige krav: 

 
Godkendelse: 
Minimum lette til moderate 
støttebehov. 
 
Begge plejeforældre kan have 
erhvervsarbejde på fuld tid, men 
skal kunne indrette deres 
arbejdstid efter barnets behov. 
 

Vejledning vedr. trinfastsættelse i Hjørring kommune  



som: 
- Reaktioner på anbringelse/adskillelse fra 

forældre 
- Faglige/sociale problemer i skolen 
- Ikke alderssvarende social udvikling 
- Ikke alderssvarende motorisk udvikling 
- Søvnproblemer/mareridt 
- Symptomer på angst 
- Vanskeligheder omkring opmærksomhed 
- Manglende selvtillid 
- Manglende tillid til voksne 
- Vådligger og lign. vanskeligheder  
- Forskellige psykosomatiske reaktioner 
- Lettere fysisk/psykisk handicap med 

behov for motorisk, psykisk og social 
træning 

 
Barnets vanskeligheder kræver typisk en særlig 
indsats fra plejefamilien. 
 
Der kan også være tale om en ung i efterværn. 
 

om børns udvikling. Herudover tilegnelse af viden om 
barnets konkrete vanskeligheder.  
 
Plejeopgaven kræver en særlig indsats ift. barnets 
familie og netværk.  
 
Plejeopgaven kræver et samarbejde med andre 
professionelle (fx pædagoger, lærere, 
sundhedsplejersker, rådgivere, UU-vejledere mv.) 
 
Plejeopgaven kan typisk varetages af en plejefamilie 
uden tidligere eller større erfaring med plejeopgaver. 
Der stilles ikke krav om særlig uddannelsesbaggrund, 
dog stilles der krav om en mentaliserende og 
nysgerrig tilgang til at forstå og arbejde med barnets 
konkrete vanskeligheder.  
 
 

Hvis plejeforældrene har flere 
plejeforhold, skal der foretages en 
konkret vurdering, om 
belastningsgraden af de samlede 
plejeforhold kalder på nedsat 
arbejdstid for plejeforældrenes 
samlede erhvervsarbejde udover 
plejeopgaven. 
 
Hvis der er tale om flere plejebørn 
i samme plejefamilie vurderes 
omfanget af erhvervsarbejde ud 
over plejeopgaverne ud fra den 
samlevede honorering. 
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Middel belastning 

 
Barnet har et omfattende behov for omsorg og 
opdragelse samt ekstra støtte og stimulering ift. sin 
udvikling herunder støtte ift. fastholdelse i 
skole/uddannelse/beskæftigelse. 
 
Kontakten med barnets familie og netværk kan 
være krævende. 
 
Barnet har flere almindelige belastningsindikatorer 
(se trin 2).  
 
Barnet kan også have få alvorlige 
belastningsfaktorer (se trin 4). 
 
Barnets vanskeligheder kræver en særlig indsats 
fra plejefamilien. 

 
Plejefamiliens kompetencer: 

 
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/fejludvikling. Herudover tilegnelse af 
viden om barnets konkrete vanskeligheder.    
  
Plejeopgaven kræver en særlig indsats ift. barnets 
familie og netværk.  
 
Plejeopgaven kræver et udvidet samarbejde med 

 
Særlige krav: 

 
Godkendelse: 
Minimum lette til moderate 
støttebehov. 
 
Den samlede arbejdstid for 
plejeforældrene udover 
plejeopgaven må som hovedregel 
højest svare til 1,5 fuldtidsstilling. 
Omfanget af arbejdstiden 
vurderes løbende ift. barnets 
udvikling og støttebehov. 
 
Hvis plejeforældrene har flere 
plejeforhold, skal der foretages en 
konkret vurdering, om 
belastningsgraden af de samlede 



 
 
 

andre professionelle (fx pædagoger, lærere, 
sundhedsplejersker, rådgivere, UU-vejledere mv.) 
 
Plejeopgaven kan typisk varetages af en plejefamilie, 
som har mindre erfaring med plejeopgaver. Der stilles 
ikke krav om særlig uddannelsesbaggrund, dog stilles 
der krav om en mentaliserende og nysgerrig tilgang til 
at forstå og arbejde med barnets konkrete 
vanskeligheder. 
 

plejeforhold kalder på yderligere 
nedsat arbejdstid for 
plejeforældrenes samlede 
erhvervsarbejde udover 
plejeopgaven. 
 
Hvis der er tale om flere plejebørn 
i samme plejefamilie vurderes 
omfanget af erhvervsarbejde ud 
over plejeopgaverne ud fra den 
samlevede honorering. 
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Høj belastning 

 
Barnet har et massivt behov for omsorg og 
opdragelse samt ekstra støtte og stimulering ift. sin 
udvikling herunder støtte ift. fastholdelse i 
skole/uddannelse/beskæftigelse. 
 
Kontakten med barnets familie og netværk vil 
oftest være meget krævende. 
 
Barnet har flere alvorlige belastningsindikatorer 
som: 

- Tilknytningsforstyrrelse 
- Opmærksomhedsforstyrrelse 
- Spiseforstyrrelse 
- Selvskade  
- Andre psykiatriske 

diagnoser/problemstillinger 
- Følgevirkninger af fysiske, psykiske og 

seksuelle overgreb/anden groft 
omsorgssvigt 

- Misbrugsproblemer 
- Kriminel adfærd 
- Sværere fysisk/psykisk handicap med 

uhensigtsmæssig adfærd og/eller stort 
aktivitetsniveau 

- Fysisk/psykiask handicap med omfattende 
plejebehov og/eller konstant opsyn. 

 
Plejefamiliens kompetencer: 

 
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/fejludvikling. Herudover tilegnelse af 
viden om barnets konkrete vanskeligheder.    
 
Plejeopgaven kræver en særlig indsats ift. barnets 
familie og netværk.  
 
Plejeopgaven kræver et udvidet samarbejde med 
andre professionelle (fx pædagoger, lærere, 
sundhedsplejersker, rådgivere, UU-vejledere mv.) 
 
Plejeopgaven kan typisk varetages af en plejefamilie, 
som har større erfaring med plejeopgaver. Der stilles 
krav om pædagogisk el. lign. relevant uddannelse.  
Samtidig stilles der krav om en mentaliserende og 
nysgerrig tilgang til at forstå og arbejde med barnets 
konkrete vanskeligheder. 
 

 
Særlige krav: 

 
Godkendelse: 
Minimum moderate til svære 
støttebehov. 
 
Den samlede arbejdstid for 
plejeforældrene udover 
plejeopgaven må som hovedregel 
højest svare til 1 fuldtidsstilling.  
Omfanget af arbejdstiden 
vurderes løbende ift. 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 udover 
plejeopgaven. 
 
Antallet af plejefamiliens egne 
børn og deres behov har en 
betydning for, hvor meget 
erhvervsarbejde plejeforældrene 



 
Barnets vanskeligheder kræver typisk en 
specialiseret socialpædagogisk indsats fra 
plejefamilien samt anden form for 
psykologisk/psykiatrisk behandling.  
 

Antallet af plejefamiliens hjemmeboende børn og 
deres behov har en betydning for, hvorvidt 
plejefamilien kan matche plejeopgaven.  

samlet set kan påtage sig udover 
plejeopgaven. 
 
Hvis der er tale om flere plejebørn 
i samme plejefamilie vurderes 
omfanget af erhvervsarbejde ud 
over plejeopgavene ud fra den 
samlevede honorering. 
 

 
5 
 

 
Højeste belastning 

 
Dette niveau anvendes kun i helt ekstraordinære 
tilfælde og skal ses som et alternativ til anbringelse 
på 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 ift. sin udvikling herunder 
støtte ift. fastholdelse i 
skole/uddannelse/beskæftigelse. 
 
Kontakten med barnets familie og netværk kan 
være meget krævende. 
 
Barnet har mange alvorlige belastningsindikatorer 
(se trin 4) og kan derudover have:  

- Vanskeligheder omkring misbrug og 
kriminalitet  

- Seksuel krænkende eller lign.  
grænseoverskridende adfærd 

- Behov for beskyttelse pga. alvorlige 
æresrelaterede trusler    

 
 

 
Plejefamiliens kompetencer: 

 
Plejefamilien må forvente at skulle indrette familielivet 
efter barnets særlige behov. 
 
Plejeopgaven kræver en højt specialiseret 
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/fejludvikling. Herudover tilegnelse af 
viden om barnets konkrete vanskeligheder.  
 
Plejeopgaven kræver en særlig indsats ift. barnets 
familie og netværk. 
 
Plejeopgaven kræver, at plejefamilien indgår i en 
koordineret behandlingsindsats. 
 
Plejeopgaven kræver et udvidet samarbejde med 
andre professionelle (fx pædagoger, lærere, 
sundhedsplejersker, rådgivere, UU-vejledere mv.) 
 
Plejeopgaven kan typisk varetages af en plejefamilie, 
som har stor erfaring med komplekse plejeopgaver. 
Der stilles krav om pædagogisk el. lign. relevant 
uddannelse. Samtidig stilles der altid krav om en 
mentaliserende og nysgerrig tilgang til at forstå og 
arbejde med barnets konkrete vanskeligheder.  
 

 
Særlige krav: 

 
Godkendelse: 
Svære støttebehov 
 
Den samlede arbejdstid for 
plejeforældrene udover 
plejeopgaven må som hovedregel 
højest svare til 1 fuldtidsstilling.  
Omfanget af arbejdstiden 
vurderes løbende ift. 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 udover 
plejeopgaven. 
 
Antallet af plejefamiliens egne 
børn og deres behov har en 
betydning for, hvor meget 
erhvervsarbejde plejeforældrene 
samlet set kan påtage sig udover 
plejeopgaven. 
 
Hvis der er tale om flere plejebørn 
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Plejefamilien skal kunne hjælpe barnet med nedsat 
funktionsniveau til at vedligeholde og udvikle 
nuværende funktionsniveau 
 
Antallet af plejefamiliens egne børn og deres behov 
har en betydning for, hvorvidt plejefamilie kan matche 
plejeopgaven.  

i samme plejefamilie vurderes 
omfanget af erhvervsarbejde ud 
over plejeopgavene ud fra den 
samlevede honorering. 



  

 

Det er regionalt aftalt:  
- At én plejeforælder højest kan bære plejeopgaver med en samlet belastningsgrad, svarende til et samlet antal vederlag på max. 
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- At en plejefamilie højst kan bære plejeopgaver med en samlet belastningsgrad svarende til et samlet antal vederlag på max. 22  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Oversigt trin, honoreringsbeløb og vederlag  



Hjørring Kommunes vejledende serviceniveau:  
- Efterværn honoreres i udgangspunktet på: Trin 2  
- Honorering mens plejebarnet er på efterskole: Trin 1 

 

 


