
Center for børn og Familier 

Supervision og rådgivning 

Send en e-mail  fkja@morsoe.dk eller ring 4027 2649 hvis I har brug for at vi taler sammen  

så komme jeg gerne på besøg, ringer eller vi kan benytte Microsoft Teams-møde.  

Frank Kruse Jacobsen, Familieplejekonsulent 

For pleje– og aflastningsfamilier i Morsø Kommune  

Nyhedsbrev    nr.7 2020 

Gennemsnitsmodellen  

Vi er ved at være færdige med de sidste vurderinger og genforhandlinger med jer, og stort set 

har det været uproblematisk, og selvfølgelig har der været plejefamilier som 

har været uenige med os i forhold med indplacering, men det er vores opfat-

telse, at vi trods det er landet et godt sted og at I nu kender jeres økonomi-

ske situation fremover.  Vi vil gerne sige tak for jeres samarbejde i denne 

proces.  Endnu en gang skal I også have tak for jeres hjælp i forbindelse 

med Covid-19 og de udfordringer det har givet jer og børnene. 

                                         

        Rikke Bang og Lone Vestergaard Eriksen 

Fra alle os i Center for Børn og Familier 

Hvis der sker en skade! 

Tjek med jeres forsikringsselskab om plejebarnet er forsikret, og i givet fald hvordan.  I skal væ-

re opmærksomme på, at hvis I har en selvrisiko er det jer selv der skal dække det, fx ved tyveri 

af en cykel ! 

Reglerne om anmeldelse er ikke anderledes i plejefamilier i forhold til ejendele end generelt. 

Hvis man har ejendele forsikret, skal man altid an-

melde til eget forsikringsselskab i tilfælde af skader, 

og så vil de tage stilling til skaden og evt. udbetale 

erstatning og efterfølgende evt. komme med et re-

greskrav mod Morsø Kommunes forsikringsselskab. 

Og en sådan sag klarer forsikringsselskaberne ind-

byrdes. Laver plejebørnene en skade man forventer 

skal erstattes, ja så udfylder man en skadesanmel-

delse og sender den til familierådgiveren. 

 

Læs mere i håndbogen, eller ring Frank Kruse Jacobsen 

Bemærk at dette nyhedsbrev er på 3 sider med inspiration til lidt læsestof. 



Hvorfor lyver mit plejebarn så meget og så tydeligt? 

Et stort, irriterende og tilbagevendende problem for mange plejefamilier er, at deres plejebarn 

tilsyneladende lyver. 

Jeg har hørt talrige fortællinger om et barns stædige benægtelse af en handling, som plejefor-

ældrene netop har overværet. "Jeg så det ud ad vinduet - jeg så det med mine egne øjne", er 

en hyppig start på en fortælling om et barns løgn og fornægtelse. 

At tale sandt og være til at stole på, er en af vores kulturs grundlæggende værdier, og det kan 

være dybt provokerende for mange plejeforældre, når denne værdi tilsyneladende gang på 

gang bliver tilsidesat og negligeret. 

Man ved, at omsorgssvigtede børn lyver mere end andre børn, og at det skyldes lavt selvværd 

og traumereaktioner. Janne Østergaard Hagelquist har skrevet om og underviser i forskellige 

former for løgne. 

Hun skriver, at de færreste omsorgssvigtede børn lyver bevidst. En bevidst løgn kræver god 

fantasi og god hukommelse - noget, som omsorgssvigtede børn sjældent besidder. 

En mere almindelig form for løgn, som omsorgssvigtede børn, benytter sig af, er dækhistorier. 

Barnet har lært hjemmefra at tie, fordreje og at finde på. De har måske ofte hørt: "Du må ikke 

sige over i skolen, at mor og far var oppe at slås i aftes". 

Eller " Du skal bare sige, at du ikke er sulten, hvis nogen spørger, hvorfor du ikke har madpak-

ke med". ..:' Man dækker over virkeligheden af hensyn til sine forældre. Mange biologiske for-

ældre lever et liv med et væld af  dækhistorier,  og barnet  har lært at begå sig i livet på samme 

måde. Barnet kan også have lært at lyve og benægte for at beskytte sig selv. Sandheden har 

måske udløst forskellige former for staf lige fra af blive latterliggjort, negligeret, blive slået eller 

låst inde. Hvis barnet har fortalt sandheden om glemte sager, rapserier, skænderier og slås-

kampe og herefter blevet straffet, har det lært at tie og benægte og finde på dækhistorier 

Eller " Du skal bare sige, at du ikke er sulten, hvis nogen spørger, hvorfor du ikke har madpak-

ke med". ..:' Man dækker over virkeligheden af hensyn til sine forældre. Mange biologiske for-

ældre lever et liv med et væld af dækhistorier, og barnet har lært at begå sig i livet på samme 

måde. Barnet kan også have lært at lyve og benægte for at beskytte sig selv. Sandheden har 

måske udløst forskellige former for staf lige fra af blive latterliggjort, negligeret, blive slået eller 

låst inde. Hvis barnet har fortalt sandheden om glemte sager, rapserier, skænderier og slås-

kampe og herefter blevet straffet, har det lært at tie og benægte og finde på dækhistorier. 

Af Bente Nørgaard 

Af forfatteren, ”Bogen er en fagbog til plejefamilier, der specifikt fortæller om de udfordringer og problemer, der er kendeteg-

net ved at være plejefamilie.  Bogen er tænkt til både plejeforældre, der har været plejeforældre i flere år og til kommende ple-

jeforældre.   

Du ikke behøver læse bogen fra ende til anden. Kapitlerne er små og overskuelige med konkrete eksempler, og omhandler de 

emner, som I gentagne gange har stødt på i jeres arbejde som plejeforældre. 

Det gennemgående tema er, hvorledes resultatet af omsorgssvigt viser sig på forskellige måder i barnets liv  

Nedenstående er et kapitel fra bogen 



Nogle børn kan ikke forestille sig, at andre kan konkludere sig frem til en handling, hvis vedkom-

mende ikke har set det. En dreng bliver sendt hjem fra skole, fordi han er under mistanke for at 

sætte ild til en skraldespand. Han har tændstikker i lommen, og alt tyder på, at det er ham, selv 

om han benægter på det kraftigste. Hjemme hos plejeforældrene falder han til ro og sidder på 

skødet af plejemor. Hun kan dufte røg og mentaliserer nu således: "Jeg kan dufte røg, og det 

tror jeg kommer fra den skraldespand, der brændte. Jeg tror, at I legede, og at der gik ild i papi-

ret, og da I prøvede at puste ilden ud, blev det kun værre. Jeg ved det jo ikke, men jeg tror, at 

det er sket på den måde". Fuld af beundring sagde drengen: "Hvordan kan du vide det? Det var 

lige sådan, at det skete:' 

 

Fordi plejemor undgik at stille konfronterende spørgsmål og derved fastholde drengen i den va-

nemæssige fornægtelse, faldt han til ro og kunne genkende plejemors version af sandheden. 

Plejemor undgik både spørgsmål og den trang, vi alle kan have til, at barnet skal indrømme sin 

løgn. 

Plejeforældre skal skifte pædagogisk tilgang til barnet, når der er usandheder, løgne og dækhi-

storier i sigte. 

Frist ikke barnet til at lyve og blive fastholdt i løgnen ved at blive ved med at spørge. Spørg ikke, 

når I alligevel ved, at barnet vil svare benægtende. 

I stedet skal I finde jeres nysgerrighed frem og gætte jer til den situation, hvor det hele har ud-

spillet sig. Man skal gætte og komme med forslag til, hvad der kunne være sket. Det er ligeledes 

vigtigt at undgå den moralske og fordømmende stemme og holdning for at kunne være i god 

kontakt både med barnet og sig selv. Det er kun muligt, hvis man som plejeforældre ændrer fo-

kus fra at tænke, at barnet lyver bevidst til at forstå, at det benægter og omskriver, fordi det er 

det, det har lært godt og grundigt, før det kom til jer. 

___________________________ 

Hvis du vil læse mere: 

"Mentalisering i familien " af Janne Østergaard Hagelquist og Heino Rasmussen. Novellen " Om hemmeligheder" i 

bogen Det granskede liv af Stephen Grozz. 

Bogen koster 250,00 kr. + forsendelse (40,-)  

 

Betaling  er via mobilpay  - 2175 6228 

Kan bestilles ved at ringe til Bente Nørgaard 2175 6228 eller på  

mail bentenj57@gmail.com.  

 

Læs mere om bogen på www.bentenoergaard.dk  

Lidt om Bente Nørgaard 

Jeg er oprindeligt uddannet jordemoder og har siden efteruddannet mig som supervisor, psyko-

terapeut og massageterapeut.  

Jeg har givet plejeforældre gruppesupervision siden 2015, hvor jeg har mødtes med 10 grupper 

fire gange om året, så det er blevet til mange timer sammen med plejeforældre.  

Derudover har jeg afholdt kurser for plejeforældre i forskellige kommuner i landet i så forskellige 

emner som “Teenagere”, “ Sorg og krise”, “Tilknytningsmønstre og tilknytningstraumer” og “ Det 

gode forældresamarbejde”.  


