
Vejledning:
Støtteperson til forældre 
med børn og unge anbragt 
uden for hjemmet



Støtteperson til forældre, der har et 
barn eller en ung anbragt udenfor 
hjemmet
Er du far eller mor til et barn eller en ung, som er anbragt uden for 
hjemmet?

Så har du mulighed for at få en støtteperson. 

Det kan som far eller mor være svært at vænne sig til, at ens barn 
ikke skal bo derhjemme – uanset om man selv har medvirket til 
beslutningen, eller det er kommunen, der har besluttet at flytte barnet.

En støtteperson kan hjælpe forældrene til at overskue og acceptere 
den nye situation ved at lytte og tale med forældrene. 

Støttepersonen skal ikke deltage i en eventuel behandling af 
forældrene, men har til opgave at lytte og være der for at støtte 
forældrene.  

Støttepersonen kan også hjælpe og støtte forældrene til at få 
det bedste ud af samarbejdet med kommunen og det sted, hvor 
barnet er anbragt.



Hvem kan være støtteperson?
Forældrene kan selv finde en støtteperson. Det er dog vigtigt, at 
personen ikke på forhånd har en fast mening om sagen, og derfor 
er det bedst, at personen ikke kommer fra den nærmeste familie. 
Familie og nære venner kan bedre støtte forældrene på mange 
andre måder. 

Det er også vigtigt, at støttepersonen kender til kommunen og de 
regler, der gælder, når børn anbringes væk fra hjemmet.

Hvis forældrene ikke selv kan finde en støtteperson, kan 
kommunen hjælpe med det.

Forældrene kan i øvrigt frit vælge, om de vil have en støtteperson.

Kommunen vurderer, hvor meget støtte, forældrene har brug for.

Ud fra dette aftaler kommunen og støttepersonen den løn, som 
støttepersonen skal have for sit arbejde.

Støttepersonen må gerne have arbejde ved siden af at støtte 
forældrene – og en støtteperson kan godt være støtte for flere 
familier samtidig.

Du kan læse mere om ordningen med en støtteperson, i Social
ministeriets vejledning nr. 9007, af 7. januar 2014.  

Du kan også ringe på 89 70 17 10 og få mere at vide.
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Familiesektionen


