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Folketingets Lovsekretariat 

Medlem af Folketinget Anni Matthiesen (V) har d. 20. januar 2020 stillet følgende 

spørgsmål nr. S 578 til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmål nr. S 578: 

”Vil ministeren tage initiativ til at sikre sig, at flere kommuner betaler for plejeforæl-

dres efteruddannelse for at sikre en bedre kvalitet i anbringelserne?”  

Svar: 

Jeg er meget optaget af, at vi sikrer en bedre kvalitet i anbringelserne af vores børn og 

unge, end vi gør i dag. Her spiller plejefamilierne en afgørende rolle, når de åbner de-

res hjem og giver et barn tiltrængt tryghed og omsorg. 

Derfor er det også helt afgørende, at plejefamilierne får den fornødne hjælp og støtte. 

Reglerne for uddannelse til plejefamilier er i dag sådan, at alle plejefamilier - ud over 

grunduddannelse - skal modtage den fornødne efteruddannelse, supervision, rådgiv-

ning og vejledning i overensstemmelse med plejeopgavens omfang, og at kommunerne 

skal afholde udgifterne hertil. 

Jeg formoder, at spørgsmålet er stillet i forlængelse af den seneste medieomtale af 

’Professionshøjskolernes Uddannelse til Plejefamilier’1. Hvert barn er forskelligt, lige-

som plejeforældre har forskellige forudsætninger for at løfte opgaven. Derfor vil efter-

uddannelsesbehovet hos den enkelte plejefamilie også være forskelligt, og det er derfor 

positivt, at der er stor interesse for at tilbyde uddannelse til plejefamilier. 

Regeringen er i gang med at se på hele anbringelsesområdet, og her indgår plejefami-

lierne naturligvis også. Vi er altid på barnets side, og derfor vil vi undersøge, hvordan 

kvaliteten kan forbedres på plejefamilieområdet, så vi sikrer os, at børn anbragt i fami-

liepleje har de bedste forudsætninger for en stabil og tryg opvækst.  

Med venlig hilsen 

Astrid Krag 

                                                             

 

 

1 ”20 år som plejemor: Heidi skal selv betale 30.000 kroner for sin efteruddannelse” af Ida-Sofie Sellerup 
og Susanne Kristine Terman Pedersen, DR, d. 20. januar 2020. 
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