
NETVÆRKSPLEJEFAMILIE

Vil du være netværksplejefamilie i Hjørring Kommune?



Netværksplejefamilie

Hvis der er behov for at et barn eller ung i en periode anbringes uden for hjemmet, vil 
Hjørring Kommune undersøge muligheden for, at barnet eller den unge kan forblive i 
netværket.

Hvad kræver det at blive netværksplejefamilie?
For at blive netværksplejefamilie er det nødvendigt:

• At du/I i forvejen har en god relation til barnet/den unge.
• At du/I kan sikre barnet/den unge stabile og trygge rammer og støtte barnets 

udvikling.
• At du/I kan samarbejde med biologiske forældre og familie.
• At du/I er indstillet på at have et tæt samarbejde med de offentlige myndigheder.
• At du/I har en ren straffe– og børneattest.
• At du/I har et godt helbred.
• At du og din familie har plads, tid og overskud til at modtage et barn i familien.

Inden I beslutter jer for at blive netværksplejefamilie, vil det være nødvendigt at tænke 
på, at beslutningen kan betyde ændringer i hverdagen i forhold til den måde, I lever på 
nu. Barnets forældre vil skulle medinddrages, hvorfor det er nødvendigt, at I overvejer, 
hvad både barnets forældre og andre i netværket vil tænke om, at I ønsker, barnet skal 
bo hos jer. 

Nogle af de ting som I bør overveje er:

• At det involverer hele familien.
• At jeres indbyrdes roller i familien bliver ændret, og at et nyt barn i familien griber 

ind i evt. egne børns liv.
• Hvordan du/I vil tackle eventuelle uenigheder i familien. 
• Om du/I har nogle specifikke behov som skal tilgodeses, for at kunne løfte denne 

opgave.
• Hvor du/I som enkeltperson, og som familie vil blive særlige udfordret, og hvordan 

Hjørring Kommune bedst vil kunne støtte jer.  

Godkendelsesforløbet vil starte med, at I først får besøg af vores netværksrådgiver. 
Bliver I enige om, at gå videre med processen skal I give samtykke til, at der indhentes 
straffeattester, børneattester og evt. yderligere oplysninger. I skal udfylde et 
forundersøgelsesskema med oplysninger omkring jer selv, og I vil herefter få et nyt besøg 
med netværksrådgiver og en matchkonsulent. Efterfølgende foretages en vurdering 
af hvorvidt I kan godkendes som netværksplejefamilie, og om netværksanbringelsen 
evt. vil kræve særlig støtte fra Hjørring Kommune.   

• I modtager kontrakt på plejeforholdet.
• I tilbydes en kontraktgennemgang.
• I modtager en handleplan med mål, som I skal arbejde med for barnets udvikling. 

Handleplanen revideres løbende i anbringelsesforholdet.
• I overtager forældreansvaret for barnet, hvilket betyder, at I får alle de daglige 

praktisk opgaver som fx samarbejde med skole– eller dagtilbud, kontakt til læge, 
tandlæge osv.

• I skal understøtte samvær med biologisk netværk, ud fra de afgørelser som 
myndighedsrådgiver træffer.

• I skal gennemføre et grundkursus for netværksplejefamilier. Kurset har en 
varighed af 4 kursusdage.

• I skal deltage i mindst 2 kursusdage om året.
• I skal deltage i hyppige opfølgningsmøder hver 6. uge det første år, samt deltage i 

tæt støttet opstartsforløb, som er svarende til 3 hele kursusdage.
• I er omfattet af tavshedspligt og skærpet underretningspligt. 
• I skal min. to gange årligt aflevere skriftlig rapport,  som beskriver barnet bedst 

muligt.

Hvordan foregår godkendelsen?

Hvad sker der efter godkendelsen?



Økonomi
Arbejdet som netværksplejefamilie er udgiftsneutralt. Det betyder, at I ikke får udbetalt løn, men får godtgjort de 
faktiske udgifter, der er forbundet med plejeforholdet. Nogle af udgifterne bliver dækket af et skattefrit lovreguleret 
beløb for kost og logi. Beløbet dækker daglige fornødenheder til barnet (fx shampoo), transport, lejre, evt. gaver 
til forældre mv., afholdelse af fødselsdage/mærkedage, aktiviteter (fx Legoland, årskort), frisør, medicin, barnepige, 
skole-/børnehavefoto. Barnet/den unge modtager et beløb til lomme- og tøjpenge. Beløbet dækker udgifter direkte 
forbundet med barnet/den unge fx biografture, gaver til venner/veninder og tøj. Derudover kan I ansøge om dækning 
af ekstra omkostninger fx ferier, forsikringer, fritidsaktiviteter, pas inkl. foto, ekstraordinær kørsel udenfor distriktet fx 
sygehusbesøg mv. Der kan også ske bevillig af øvrige omkostninger uden forevisning af dokumentation på op mod 
20.000 kr. skattefrit årligt. Dette kan gives til øvrige omkostninger i form af fx løbende udgifter til medicinudgifter, 
udgifter til kontaktlinser og lignende. Derudover kan der gives til særlige enkeltstående udgifter og aftales altid med 
myndighedsrådgiver inden udgiften foretages. Der kan bevilges tabt arbejdsfortjeneste for deltagelse i kurser, TSOP 
og supervision. Der kan derudover bevilges tabt arbejdsfortjeneste efter en individuel og konkret vurdering.

Hvordan afsluttes plejeforholdet?
• At Hjørring Kommune i samarbejde med jer, bliver enige om at barnet skal flytte.
• Barnet er blevet voksent og flytter hjemmefra.
• Forældrene ønsker barnet hjemgivet.
• Hjørring Kommune beslutter, at barnet ikke længere skal bo hos jer.
• Barnet ønsker at flytte.

Værdigrundlag
Hjørring Kommunes børne, unge og familiesyn beror på, at forældrene har ansvaret for deres barn. Hjørring Kommune 
har medansvar for - i et tæt samarbejde med forældrene - at styrke barnets sunde udvikling og hvert familiemedlems 
trivsel.

Kontaktoplysninger
Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte Hjørring kommunes netværksrådgiver:

Linda Vejby Fynshave 
Tlf. 41 22 35 72
Mail: linda.vejby.fynshave@hjoerring.dk.

Supervision og tilsyn
Under anbringelsen skal I løbende deltage i supervision og vejledningsforløb ved familieplejekonsulenten. Barnets/
den unges myndighedsrådgiver vil føre tilsyn med barnet hjemme hos jer.



Hjørring Kommune
Børne-, Fritids- og
Undervisningsforvaltningen
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72 33 33 33
hjoerring@hjoerring.dk
www.hjoerring.dk
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