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Indledning 
Denne pjece henvender sig til plejeforældre, som allerede 

samarbejder med Silkeborg Kommune, eller som overvejer 

at gøre det. 

 

Hensigten med pjecen er at give et overblik over relevante 

oplysninger i forbindelse med arbejdet som plejefamilie i 

Silkeborg Kommune. Samtidig indeholder pjecen en række 

oplysninger om de regler og retningslinjer, som vi arbejder 

med i Silkeborg Kommune. 

 

Det er kommunens opgave, at arbejde for at børn og unge, 

som har behov for særlig støtte, får en tryg opvækst. Dette 

kan bl.a. ske ved anbringelse i en plejefamilie eller ved 

aflastning i en aflastningsfamilie.  

 

I samarbejdet med jer som plejefamilie, vil I blive 

betragtet som alle øvrige samarbejdspartnere. Der vil 

derfor være en forventning om, at I bidrager med faglige 

refleksioner, synspunkter og observationer til gavn for den 

konkrete opgave.  
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Plejevederlag, ansættelse og kontrakt 
Plejevederlag og supplerende ydelser  

Plejefamilier er kontraktmæssigt ansat, og honoreres i 

vederlag og ydelser, der dækker plejefamiliens 

omkostninger (kost, logi og daglige fornødenheder).  

Arbejdsgiverbetalt pension er ikke indeholdt i 

plejevederlaget.  

 

Vederlagets størrelse 

Ved fastsættelse af vederlagets størrelse tages 

udgangspunkt i den børnefaglige undersøgelse, 

handleplanen og eventuelt andre dokumenter vedrørende 

barnet. Fastsættelse af antal af vederlag vurderes på 

baggrund af:  

 

➢ Plejebarnets behov for hjælp og støtte  

➢ De krav kommunen stiller til plejefamiliens 

kompetencer  

➢ Den indsats som plejebarnets anbringelse kræver af 

plejeforældrene  

➢ Om varetagelse af et fuldtidsjob er muligt eller ej 

samtidig med plejeopgaven  

 

Fastsættelse af antallet af vederlag sker altid på baggrund 

af en konkret vurdering af plejeforholdets karakter, 

herunder plejebarnets situation, samt graden af 

påvirkningen af familielivet i plejefamilien, og efter en 

forhandling med plejefamilien. Der er opfølgning på 

vederlag ved ændringer.  
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Ansættelse og kontrakt  

Ved ansættelse som plejefamilie indgår plejefamilien i 

kontraktforhold/ansættelse med Silkeborg Kommune. Der 

udarbejdes en kontrakt for hvert barn/ung.  

Løn- og ansættelsesvilkår nedskrives i kontrakten.  

Kontrakten indgås mellem Silkeborg Kommune og den 

person i plejefamilien (familieplejeren), der juridisk står for 

indgåelse af aftalen.  

Kontrakten kan under plejeforholdet som udgangspunkt 

ikke overdrages til ægtefælle.  

Kontrakten vil indeholde fastsættelsen af det aktuelle antal 

vederlag og de ydelser, plejefamilien får til dækning af 

omkostninger i forbindelse med plejeforholdet.  

 

Lønnen består af to dele, et skattepligtigt vederlag og en 

skattefri omkostningsdel.  

Det skattepligtige vederlag fastsættes, som ovenfor 

beskrevet, på baggrund af barnets behov for omsorg, 

støtte og behandling og de kvalifikationer, plejefamilien 

skal have for at løse opgaven.  

Den skattefri omkostningsdel består af en fast takst 

afhængigt af barnets alder. Taksten reguleres årligt. 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-

unge/udsatte-boern-og-unge/taksttabel/ 

 

Omkostningsdelen dækker kost, logi, daglig 

hverdagskørsel, daglige fornødenheder og fornøjelser, fx 

frisør, biograf mv, og er nærmere beskrevet her under i 

afsnittet ’Hvad dækker omkostningsbeløbet’.  

 

Plejekontrakten indeholder også regler vedrørende 

tavshedspligt, magtanvendelse, opsigelsesvarsel, 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-unge/udsatte-boern-og-unge/taksttabel/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-unge/udsatte-boern-og-unge/taksttabel/
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forsikringsforhold samt de pligter og rettigheder 

plejefamilien har vedrørende supervision og 

efteruddannelse samt oplysningspligt vedrørende 

ændringer i plejefamiliens personlige forhold.  

 

Omkostningsbeløbet 
 

Omkostningsbeløbet forventes at dække 
 

▪ Almindelig kost  

▪ Vask og personlig hygiejne.  

▪ Håndkøbsmedicin samt lægeordineret medicin ved 

midlertidig behandling. (F.eks. penicillin). Ekstra dyr 

behandling kan ansøges hos familierådgiveren.  

▪ Brug af telefon, mobiltelefon, TV, computer og porto.  

▪ Entre til zoo, tivoli, biograf, svømmehal m.m., samt 

transport til disse.  

▪ Skoletaske, passer, lineal, lommeregner, skolefoto, 

skole- og klassearrangementer, klassekasse m.v.  

▪ Diverse fritidsarrangementer, gaver til 

skolekammerater og venner.  

▪ Vedligeholdelse af cykel.  

▪ Almindelig omsorgsbetinget kørsel (f.eks. Kørsel til/fra 

nærmeste distrikts skole/dagtilbud, tandlæge, frisør, 

alm. læge, kammerater og fritidsarrangementer.  

▪ Pas.  

▪ Indkøb af almindelig mobiltelefon.  

▪ Barnepige 
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Andet praktisk A-Å 
 

Barnedåb  

Såfremt biologisk familie ikke afholder barnedåb, yder 

kommunen et tilskud på 6 gange normalbidraget, 

såfremt plejefamilien afholder en fest. 

 

Aktuel størrelse på normalbidraget, kan I se på  

https://statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=4657 

 

Tilskuddet skal betragtes som en økonomisk ramme, inden 

for hvilken man i samarbejde med forældrene selv 

bestemmer de nærmere omstændigheder omkring dåben.  

Beløbet udbetales efter dokumentation for afholdelse af 

barnedåben. 

 

Barnepige  

Udgifter til eventuel barnepige afholdes af plejefamilien.  

I særlige tilfælde kan kommunen ansætte en barnepige, 

hvis det er formålstjenligt og beskrevet i handleplanen. 

Kommunen indhenter i disse tilfælde straffe- samt 

børneattest på barnepigen. 

 

Beklædning, fodtøj og medicinudgifter 

Beklædning dækkes efter gældende takster. 

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-

unge/udsatte-boern-og-unge/taksttabel/ 

  

https://statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=4657
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-unge/udsatte-boern-og-unge/taksttabel/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-unge/udsatte-boern-og-unge/taksttabel/
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I helt særlige tilfælde, hvor forældrene er berettiget til 

støtte efter Servicelovens § 41 stk. 3, såfremt barnet 

boede hjemme, kan kommunen yde ekstra hjælp til 

ekstraordinære store udgifter til beklædning efter 

forudgående ansøgning fra plejefamilien. Det kan f.eks. 

ske i tilfælde, hvor et handicappet barn slider særligt 

meget på tøjet, merudgifter til specialfodtøj efter lægelig 

anbefaling, medicinudgifter og lignende.  

 

Briller og kontaktlinser  

Udgifter til briller og kontaktlinser dækkes af kommunen 

efter aftale med familierådgiver.  

 

Computer, Ipad, tablet, printer, internet m.v.  

Udgangspunktet er, at barnet på lige fod med resten af 

familien, bruger plejefamiliens tablet eller Ipad, printer 

samt internet. 

Evt. udgifter i forbindelse med dette afholdes af 

omkostningsbeløbet. 

Første computer betales af Kommunen ved skolestart, hvis 

barnet ikke har en. (niveau 2-3000 kr).  

En ny PC kan herefter bevilges efter 5 år. 

Udstyret følger barnet.  

 

Cykel  

Der kan bevilliges tilskud til cykel + tilbehør herunder 

cykelhjelm ved konkret aldersbehov til et beløb på max. 

2.000 kr. pr. gang.  
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Daginstitution og skole, herunder privat pasning og 

skoletilbud  

Det forventes at plejebarnet benytter de kommunale 

pasnings- og skoletilbud. Plejefamiliens udgift til 

forældrebetaling til kommunal daginstitution dækkes af 

kommunen, når det er besluttet og indskrevet i 

handleplanen.  

Ønskes et privat tilbud, skal dette drøftes med 

familierådgiver, der har den endelige 

beslutningskompetence.  

Silkeborg Kommune afholder ikke udgifter til privat 

dagpleje/skole. 

 

Døgnaflastning 

Som hovedregel etableres ikke døgnaflastning til børn 

anbragt i plejefamilie. 

 

Efterskole  

Aftaler omkring efterskoleophold drøftes altid i samarbejde 

med den unge, plejefamilien, biologiske forældre samt 

Familierådgivningen, og udmøntes konkret på 

opfølgningsmøderne. Det er familierådgiver, der til slut 

alene træffer den endelige afgørelse ift. eventuelt 

efterskoleophold.  

Ved ophold på efterskole honoreres plejefamilien som 

udgangspunkt med to gange vederlag. 

Omkostningsbeløbet fortsætter fratrukket kost. 

Plejefamilien orienteres ved bevilling af efterskoleopholdet. 

 

Kommunen betaler efterskoleopholdet. Familierådgiveren 

følger op på efterskoleopholdet via statusudtalelse, 

handleplansmøder m.v.  
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Udgifter i forbindelse med efterskoleophold fx IT udstyr, 

idrætstøj og lign. betales af omkostningsbeløbet. Særligt 

store udgifter kan bevilges af Familierådgivningen. Hvis der 

er særlige udgifter forbundet med efterskoleopholdet, skal 

dette tydeliggøres, inden der træffes endelig beslutning om 

bevilling.  

 

Etablering og indskrivningsbeløb  

Plejefamilien stiller et almindeligt møbleret værelse til 

rådighed. Der foretages en konkret vurdering af barnets 

eventuelle behov for yderligere indbo/udstyr.  

Indskrivningsbeløbet aftales med, godkendes og bevilliges 

af familierådgiver. Indskrivningsbeløbets maksimum 

fremgår af de vejledende satser fra KL. Plejefamilien skal 

kunne fremlægge dokumentation for, hvad 

indskrivningsbeløbet er brugt til, inden der kan ske en 

udbetaling.  

 

Udstyr, som anskaffes ved indskrivning, tilhører barnet og 

følger barnet ved fraflytning.  

 

Ferie, pas og vaccination  

Plejefamilier er omfattet af ferieloven. Der optjenes ret til 

ferie med løn i 5 uger pr. år. Hvis der ikke modtages andre 

ferieønsker fra plejefamilien, er ferieafholdelse på forhånd 

varslet i henhold til ferielovens regler til afholdelse med 3 

ugers hovedferie i uge 28, 29 og 30. Desuden varsles 

ferieafholdelse i uge 42 og uge 7.  

 

Det forventes, at plejefamilien afholder ferie med 

plejebarnet, med mindre der er tale om helt særlige 

omstændigheder.  
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Kommunen yder et tilskud på 35 gange 

omkostningsbeløbet årligt til plejebarnets andel af 

ferierejsen.  

Administrationen hos Familierådgivningen i Silkeborg 

Kommune udbetaler beløbet en gang årligt 1. maj. 

 

Indeholdt i beløbet er også eventuelle udgifter til pas og 

vaccinationer samt øvrige aktivitetsudgifter under ferien 

(f.eks. billet til Legoland).  

 

Hvis plejefamilien ikke afholder ferie med plejebarnet, 

udbetales der ikke tilskud til ferie.  

 

Ved ferie i udlandet skal der anmodes om et såkaldt 

rejsedokument/travel document fra familierådgiver, hvori 

der står, at barnet er i pleje ved den pågældende 

plejefamilie. 

 

Forsikring  

Plejefamilien er omfattet af lov om arbejdsskadeforsikring.  

 

Anbragte børn ulykkesforsikres ikke af Silkeborg 

Kommune. Hvis barnet har en ulykkesforsikring på 

anbringelsestidspunktet, som er tegnet af forældrene, skal 

forældrene opsige denne, hvis de ikke fortsat ønsker at 

betale præmien.  

 

Plejefamilien skal sørge for, at det anbragte barn er 

dækket af en kombineret ansvars– og familieforsikring, der 

dækker personskader og tingskader forvoldt af plejebarnet 

mod tredjemand eller tredjemands ejendom.  

Plejefamilien kan ansøge Silkeborg Kommune om 

erstatning af tingskader forvoldt mod plejefamilien, når 
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beløbet overstiger 1.000 kr., hvis skaden ikke er omfattet 

af forsikring. 

  

Erstatningskrav fra plejefamilien, som ikke er omfattet af 

forsikringsdækning, vurderes i samråd med teamleder og 

juridisk team. Ved tvivlstilfælde kontaktes 

forsikringsteamet. 

  

Fritidsaktiviteter og udstyr  

Udgifter til én konkret fritidsaktivitet, kontingent og udstyr 

bliver dækket af Silkeborg Kommune. 

Udgifter til øvrige fritidsaktiviteter og udstyr er indeholdt i 

plejefamiliens omkostningsbeløb.  

 

Gaver  

Der kan ansøges om tilskud til gaver efter KL’s gældende 

takster til jul og fødselsdag til indkøb af gave til plejebarnet 

fra plejefamilien.  

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-

unge/udsatte-boern-og-unge/taksttabel/ 

 

Konfirmation/nonfirmation  

Der kan udbetales midler til beklædning jf. gældende 

takster fra KL.  

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-

unge/udsatte-boern-og-unge/taksttabel/ 

 

Såfremt biologisk familie ikke afholder 

konfirmation/nonfimation yder kommunen et tilskud på 6 

gange normalbidraget, 

såfremt plejefamilien afholder en fest. 

 

Aktuel størrelse på normal bidraget, kan I se på  

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-unge/udsatte-boern-og-unge/taksttabel/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-unge/udsatte-boern-og-unge/taksttabel/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-unge/udsatte-boern-og-unge/taksttabel/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-unge/udsatte-boern-og-unge/taksttabel/
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https://statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=4657 

 

Tilskuddet skal betragtes som en økonomisk ramme, inden 

for hvilken man i samarbejde med de biologiske forældre 

bestemmer de nærmere omstændigheder for 

konfirmationsfesten.  

Beløbet udbetales efter dokumentation for afholdelse af 

konfirmationen/nonfirmationen.  

 

Kostbeløb/kostpenge ved weekends og ferier  

Statens takst for kostbeløbet trækkes fra kost- og logi 

beløbet ved plejefamiliens ferie over 3 døgn uden 

plejebarn.  

https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-

unge/udsatte-boern-og-unge/taksttabel/ 

 

Hvis barnet er på samvær i 3 døgn eller herover, udbetaler 

Silkeborg Kommune kostbeløbet til forældrene.  

 

Kurser og supervision til plejeforældre 

Plejefamilien har ret og pligt til deltagelse i minimum 2 

undervisningsdage pr. år.  

 

Uddannelse arrangeres i samarbejde mellem Familieplejen 

og SOSU-skolen Silkeborg. 

  

Plejefamilien forventes at deltage i supervision i 

overensstemmelse med plejeopgavens omfang.  

Supervision ydes af Silkeborg Kommune.  

 

Lejrskole 

Som udgangspunkt er betaling til lejrskole indeholdt i 

omkostningsbeløbet. Anbringes barnet midt i et skoleår, 

https://statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=4657
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-unge/udsatte-boern-og-unge/taksttabel/
https://www.kl.dk/kommunale-opgaver/boern-og-unge/udsatte-boern-og-unge/taksttabel/
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dækkes udgiften forholdsmæssigt efter det antal måneder, 

som barnet har været anbragt 

Sygdom 

Plejebarnets første sygedag:  

Der er ingen særskilt aftale for plejeforældre på dette 

område. Det forventes, at den enkelte plejefamilie indgår 

en aftale med sin arbejdsgiver om at kunne holde fri ved 

behov på barnets første sygedag. 

 

Egen sygdom: 

I tilfælde af sygdom i plejefamilien, forventes det, at 

plejefamilien selv sørger for pasning af plejebørn. Hvis der 

er tale om længerevarende sygdom, skal dette drøftes med 

familierådgiver, konsulent og Tilsynet, så det kan vurderes, 

hvorvidt plejeopgaven forsat kan løses forsvarligt.  

 

Særlig behandling  

Det er familierådgiver, der laver den endelige faglige 

vurdering og har bevillingskompetencen i forhold til  

særlig behandling (fx ergoterapi, fysioterapi, psykolog o.l.)  

Behandlingen skal være anbefalet af læge/sygehus.  

Alternativ behandling understøttes ikke af Silkeborg 

Kommune.  

 

Transport / kørsel 

Almindelig omsorgsbetinget kørsel er indeholdt i 

omkostningsbeløbet. F.eks. til og fra dagtilbud/skole, læge- 

og tandlægebesøg, fritidsaktivitet, legeaftaler.  

Kørsel til længerevarende behandling, der er forudbestemt 

i handleplanen, dækkes efter statens laveste takst.  
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https://timeline.360businesstool.com/statens-km-takster-

for-korsel-2019/ 

 

Hvis det er et krav, at plejefamilien henter og bringer 

barnet til samvær med biologisk familie eller hvis 

plejefamilien er pålagt deltagelse i kurser, lovpligtige 

opfølgningsmøder, temadage mv., dækkes denne kørsel 

med statens laveste takst.  

 

Kørsel indberettes i DITMER en gang i måneden. 

Køresedler for indeværende år, skal afleveres inden årets 

udgang af hensyn til afslutning af budgetåret. Der 

udbetales som udgangspunkt ikke godtgørelse for tidligere 

år, når et nyt år er påbegyndt (dec. undtaget).  

 

Tøj og lommepenge til barnet  

Tøj- og lommepenge udbetales månedligt bagud til 

plejefamiliens NEM konto. Pengene tilhører børnene, så alle 

tøj- og lommepenge skal tilgå barnet. 

 

Blanket udleveres af Familieplejen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://timeline.360businesstool.com/statens-km-takster-for-korsel-2019/
https://timeline.360businesstool.com/statens-km-takster-for-korsel-2019/
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