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 BEMÆRK !  Indberetning af  kørsel pr. 1. Januar - 2022  BEMÆRK !  

I skal være opmærksomme på at kørsel skal indberettes efter Krak korteste rute excl. færge. 

Der vil blive lavet stikprøvekontroller, da det er vigtigt ift. skattelovgivningen. 

Rejseforsikring 

I skal være opmærksomme på at jeres rejseforsikring ikke 

automatisk dækker afbud  pga. sygdom eller dødsfald hvis 

det ikke drejer sig om biologisk familie.  

Hvis der sker noget med et plejebarns forældre er det ikke 

sikkert at I er dækket af afbud forsikringen.   

KONTAKT DERFOR JERES FORSIKRINGSSELSKAB 

Læs mere i håndbogen for plejefamilier. 

Regler for bl.a. Covid-19 test  

En patient, der er fyldt 15 år, kan som udgangs-

punkt selv give informeret samtykke til behandling. 

Forældremyndighedens indehaver skal informeres 

herom, og skal inddrages i den mindreåriges be-

slutning, men beslutningskompetencen ligger hos 

den 15-17-årige.  Denne regel tilgodeser såvel den 

unges selvbestemmelsesret som forældrenes pligt 

til at yde omsorg. 

https://da.surveymonkey.com/stories/SM-LLQVN7TQ/  

   Temadag 

  Tak for den store opbakning til vores temadag, dejligt at se jer og mærke jeres inte-

resse og spørgelyst. Har I lyst til at se resultatet af vores lille spørgeundersøgelse kan I tage en 

kopi af linket og sætte det ind i søgefeltet i jeres søgemaskine. Vi modtager gerne fortsat forslag 

og tilbagemeldinger på de sædvanlige mailadresser.  

 



 

 

Offentliggørelse af billeder! 

 

 

 

 

Når et barn bor i en plejefamilie og er en del af deres liv, vil det naturligt give anledning til, at 

plejeforældrene tager billeder af barnet til glæde for barnet nu og i fremtiden. Men også til glæde 

for de biologiske forældre som dermed kan følge med i barnets hverdag.  

Mange familier bruger de sociale medier som f.eks. Facebook til at dele deres oplevelser med 

deres venner og bekendte. Forældrene skal derfor tage stilling til om deres barn må være med 

på disse billeder.   Det er derfor vigtigt at plejeforældrene sikrer sig at de har tilladelse til det. 

 

 

Reglerne på området siger, at hvis et barn er under 16 år skal forældrene give deres samtykke.  

 

 

I reglerne står der: 

Offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer betragtes som en behandling 

af personoplysninger. Det gælder, uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den 

pågældende. Et billede med genkendelige/identificerbare personer udgør således oplysninger 

om disse personer.  Hvis der er tale om billeder med børn og unge, skal du – som en ekstra ting 

– tænke på, at denne gruppe af personer skal gives en særlig beskyttelse, fordi børn og unge 

oftest er mindre bevidste om de risici og konsekvenser, som kan være forbundet med en 

behandling af personoplysninger – i dette tilfælde din offentliggørelse af et billede af dem. 

Hvis forældrene har givet samtykke til en plejefamilie, kan de til enhver tid trække den tilbage. 

Ved at kontakte den plejefamilien, der har indhentet den, også selvom der er tale om lovlige 

billeder.  

Husk på at et samtykke ikke er tidsbegrænset, det løber indtil det bliver trukket tilbage. Der kan 

ikke tilbagekaldes samtykke med tilbagevirkende kraft 

 

Kilde; datatilsynet  

 

 



 

 

 

 

 

Samtykke til brug af billeder af dit barn 

 

Med virkning fra i dag giver jeg, ____________________________, som forælder til,  

 

_____________________________, samtykke til, at plejefamilien, 

 

_________________________________, må offentliggøre billeder af mit barn. 

 

Billederne kan offentliggøres på forskellige medieplatforme, som hjemmeside og Facebookside. 

 

Billederne vil kun blive udleveret  til andre fx givet som gave med særskilt samtykke. 

 

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til plejefamilien. 

 

 

Barnets oplysninger: 

 

Navn:________________________________________________________________ 

 

Dato: __________ År:________ 

 

 

Forældre/forældremyndighedsindehaver: 

 

______________________________________________________________ 

Underskrift og dato 

TIL PRINT 



Fra alle os i Center for Børn og Familier 

Straffe- og børneattester 

I det nye år vil fornyelse af Straffe- og børneattester blive indhentet ved 

hjælp af er ”robot”, derfor vil I ikke modtage en mail om at de bliver ind-

hentet. Tjek derfor din e-boks !  Bemærk at det er alle i husstanden over 

15 år som der vil blive indhentet attester på.  

GENERELLE TAL OG FAKTA 

• Cirka 13.500 børn og unge er anbragt uden for hjemmet, heraf er cirka 11.400 i alderen 0-17 år. 

• Cirka 2.100 anbragte unge i alderen 18 år og derover er i efterværn; en kommunal foranstaltning i overgangen fra de-
res anbringelse til voksenliv. 

• Langt de fleste anbragte børn og unge er i alderen 12-17 år, cirka 6.700. 

• Hovedparten af børn og unge med anbringelsesbaggrund bor hos en plejefamilie – cirka 62 %. Plejefamilier kan være 
kommunale eller private. Der kan også være netværksplejefamilier, hvor barnet / den unge bor hos biologisk familie, 
f.eks. bedsteforældre. 

• De børn og unge, der ikke bor i plejefamilie, bor f.eks. på døgninstitutioner, akutinstitutioner, socialpædagogiske op-
holdssteder, på eget værelse mv. 

MENTAL SUNDHED OG TRIVSEL 

• Relativt mange anbragte børn og unge udtrykker mental ustabilitet og mistrivsel. Målt på SDQ-skalaen ligger 4 ud af 10 
på grænsen til eller udenfor normalområdet. For danske børn og unge generelt er tallet 1 ud af 10. (i) 

• 13 procent. af de anbragte børn og unge fortæller, at de ofte føler sig ensomme. Blandt jævnaldrende ikke-anbragte er 
det cirka 5 procent, der ofte føler sig ensomme. (i) 

• 15 procent af anbragte 15-årige udviser tegn på depression. Til sammenligning er tallet 4,5 procent for deres jævnald-
rende, som ikke modtager nogen form for foranstaltning. (ii) 

• Knap 44 procent af anbragte 15-årige har tegn på selvskadende adfærd eller tanker derom. Til sammenligning har 11 
procent af 15-årige uden nogen form for foranstaltning selvskadende adfærd eller tanker derom. (ii) 

•  
Tal og fakta fra: (i) Anbragte børn og unges trivsel 2016′, SFI. (ii) Anbragte 15-åriges hverdagsliv og udfordringer’, 2013, SFI. 

På vegne af Center for Børn og Familier vil vi gerne takke for et godt samarbejde i 2021.  Vi sætter stor pris 

på jeres indsats omkring de mest udsatte børn og familier. 

Igen i år var der store udfordringer omkring Covid-19—som det er vores indtryk at I har håndteret på bed-

ste vis. Det lykkedes endelig at mødes til en temadag hvor rigtig mange var mødt op, det vidner om jeres inte-

resse og lyst til at udvikle jeres faglighed. 

Vi håber at I får en hyggelig jul med jeres plejebørn og et stort ønske om et godt Nytår. 

Rikke Bang, leder af Familierådgivningen  

Lone Vestergaard Eriksen, leder af Familieudvikling og forebyggelse 

Frank Kruse Jacobsen, Familieplejekonsulent  


