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Samvær mellem anbragte børn og deres familier

Fabu - overgang fra familieplejeorganisation til konsulenthus

• Samvær i Fabu - største private aktør i Danmark

• Status 2018: 415 oprettede samværssager - hver sag kan indeholde flere 
søskende, skilte forældre og netværk. Heraf 86 sager med overvåget 
samvær og pt. har vi ca. 15  familieindsatssager

• I Fabu oplever vi en stigning i overvåget samvær i forhold til tidligere

• Fra 26% i 2017 til 29 % i 2018 
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Hensigten med samvær

Rigtig mange samvær foregår uproblematisk og uden støtte og i hjemmet.

Når samvær bliver problematisk og derfor skal støttes eller overvåges, er 
formålet det samme for alle anbragte børn, der kommer på weekend hos 
deres forældre:

• Hensigten med støttet og overvåget samvær er, at børnene skal kende og 
forstå deres historie for at blive et samlet menneske

• Derudover at arbejde pædagogisk med det udgangspunkt at barnet/den 
unge udvikler en øget tolerance, overfor de eventuelle vedligeholdende 
faktorer eller traume- triggere, der kan have været i kontakten med deres 
forældre 

• Dette øves bedst i børneårene, hvor der er ressourcer til at støtte 
kontakten mellem det anbragte barn og dets forældre 
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Nyere udviklingspsykologi

• I modsætning til de øvrige skandinaviske lande har Danmark længe være 
repræsentant for synspunktet, at barnets tarv bedst varetages ved, at de 

biologiske forældre juridisk og relationelt forsat spiller en væsentlig rolle for 
barnet under en anbringelse. Nyere udviklingspsykologi peger på, at børn der 

mødes relevant, formår at knytte sig til mere end én voksen uanset alder. 

• For at det kan blive muligt for barnet at skabe dobbelt tilknytning, skal 
plejeforældrene stille sig til rådighed og invitere til, at barnet knytter sig til dem 

• Dette sker ved at plejeforældrene engagerer og involverer sig i barnet. 
Plejefamilien skal inddrager barnet i familiens hverdag med respekt for, at barnet 

er et selvstændigt individ med eget perspektiv. 

• Samtidig skal plejeforældrene arbejde aktivt på, at barnet bevarer relationen til 
forældrene, og opmuntre kontakten til forældrene og eventuelt øvrige 

familiemedlemmer 

• Bryderum, Engen & Kring, 2017
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Nyere udviklingspsykologi

Plejeforældrene skal ikke erstatte barnets forældre, men supplere dem 

• Dette fokusskifte fra den ”gamle udviklingspsykologi” understøtter den  
nyere danske lov  ”Barnets Reform” 2011, der var banebrydende i 
Danmark, loven havde større fokus på barnets ønsker og hele udvikling. 

• Svensk undersøgelse påpeger, at selv børn, der er knyttede til deres 
plejeforældre og ikke ønsker at blive hjemgivet, alligevel tænker meget på 
deres forældre, søskende og bedsteforældre. Det fremgår tillige, at 
båndene til forældre, kan være overvejende negative, men de er ofte 
stærke. Undersøgelsen påpeger, at et barn kun opnår en dobbelt 
tilknytning til nye omsorgsgivere, hvis disse omsorgsgivere og forældrene 
kan arbejde gensidigt og respektfuld sammen om barnet.

Espring, Ulla og Hagbart, Sigbritt (1992) Almänna Barnhuset
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Samvær i DK - serviceloven § 71

• Anbragte børn har ret til samvær og kontakt med deres 

forældre, søskende og netværk. Lovens udgangspunkt er, 

at samvær skal være til barnets bedste - under hensyntagen 

til beskyttelse af barnets sundhed, udvikling og beskyttelse af 

barnet mod overgreb

• Kommunen har pligt til at sørge for at forbindelsen mellem 

forældre og barnet holdes ved lige. 

• Barnet skal høres og inddrages i afgørelser om samvær, og 

afgørelse skal træffes ud fra, hvad der gavner barnet bedst.
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Overvågning af samvær 

Børne- og unge udvalget træffer afgørelse efter 

indstilling

• Overvågning af samvær

• Forudsætninger herfor er at det skal være nødvendigt af 

hensyn til barnets sundhed eller udvikling og afgørelsen 

men kan kun træffes for en bestemt periode af gangen 

• Der kan etableres psykologiske observationer til 

anvendelse af forældreevne undersøgelser mv. i selve 

samværet med forældrenes tilladelse 
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Fra Anbringelsesreformen 2006 til Barnets 
Reform 2011

• Med anbringelsesreformen blev betegnelsen støttet samvær indført 
efter pres fra praksis, hvor der allerede var erfaring med at anvende 
støttet samvær uden egentlig lovhjemmel hertil

(Schjær Jensen 2008) 

• Før dette var overvåget samvær forvaltningens eneste mulighed for 
at have en repræsentant til stede i samværene

• Støttet samvær er ifølge serviceloven frivilligt med samtykke fra 
forældrene og har til formål at støtte forældrene, hvorimod

• Overvåget samvær har til formål at beskytte og sikre barnet mod 
overgreb fra forældrene 

8



Overvåget samvær

Overvåget samvær kan af hensyn til barnets sundhed og udvikling 
besluttes af følgende årsager:

• Barnet udviser stort utryghed under samvær

• Forældre, der overskrider barnets grænser

• Forældrenes psykiske sindstilstand svinger for voldsomt

• Forælderen inddrager barnet i egne problemer

• Barnet har særlige følelsesmæssige problemer, så barnet har  
behov for rammer og forudsigelighed under samværet

• Forælderen overser barnets behov eller er optaget af sine egne 
behov
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Støttet samvær 

Kommunen kan træffe afgørelse om, at samvær mellem 

forældre og barn skal støttes ved 3 person. Støtten er tænkt til 

forældrene, men barnets behov for støtte er også relevant.

Betingelse

• Samtykke fra forældre og unge fra 15 år og derover

Forudsætning

• At der ikke er en skjult dagsorden om ”aftalt overvågning”

• At støtten ikke bruges til systematisk indsamling af 

oplysninger 
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Anbragte børn og unges rettigheder

Børn over 12 år kan klage til Ankestyrelsen over beslutninger 
vedrørende samvær

Børn over 12 år har ret til egen valgt advokat, betalt af kommunen. 

• Barnet har ret til en støtteperson fra barnets netværk, kommunen 
har pligt til grundigt at undersøge mulighederne

• Hvis barnet selv foreslår en bestemt støtteperson, skal det 
overvejes, om støttepersonen vil kunne udgøre en stabil 
voksenkontakt i barnet liv, med positiv betydning for barnets 
fremtidige udvikling

• Her skal også indtænkes eventuelle konflikter mellem forældrene og 
støttepersonen, der kan sætte barnet i en loyalitetskonflikt
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Faglige begrundelser for fastsættelse af samvær

• Samværets karakter og omfang vurderes af den enkelte sagsbehandler 
ud fra viden om, hvorvidt det konkrete samvær skal være et  
kendskabssamvær eller med henblik på udvidelse og eventuelt 
hjemgivelse. 

• Hvor mange personer skal deltage, hvilke og hvor hyppigt (barnets ret 
til samvær med familie og netværk)

• Nyere forskning viser, at det anbragte barn ofte vil forsøge at opsøge sit 
biologiske ophav før eller siden - uanset hvilke former for samvær, der 
har været i løbet af barnets anbringelse 

• Fastlæggelse af samvær bør inddrage dette perspektiv og dermed sikre 
barnet og dets forældre og pårørende mulighed for at indgå i en 
kontakt, der kan skabe de fornødne redskaber og udviklingsmuligheder 
hos begge parter.

Professor Inge Bryderup, Danmark 2017
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Samværsafdelingen i Fabu

• Samværskoordinatorens rolle

• Samværskonsulentens rolle

• Ændring fra familieplejeopgaver til 
samværsopgaver

• Faglig udvikling af området 

• Metoder – forpligtelse af at videns dele 
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Samværsprojekt i Fabu 2013
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Før og eftersamtaler 

• Før og eftersamtaler i 80% af Fabus samværsopgaver, 

udgangspunkt i den anerkendende tilgang

• Effekt: Afgiftning af frustrationer (blandt andet efter nye 

afgørelser i sagen), opsamling fra sidste samvær - hvad 

gik godt, hvad kan/skal du gøre mere af - er der noget  

nyt om barnet, som forældrene skal vide, inden de går 

ind i rummet

• Praktisk forberedelse sammen med konsulenten f.eks. 

bakke med kaffe/te, inden barnet ankommer 
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Samværsprojekt i Fabu
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Forandringshjulet
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Kursus for plejeforældre om samvær
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Plejeforældres udfordringer med samvær

Én til Én kursusforløb for plejeforældre

2 gange 1½ times samtale med plejeforældre med fokus på samvær 

Fokus: Plejeforældrenes vanskeligheder og bekymringer ved at aflevere barnet til samvær

Eksempel:

• At træde ind i samværsrummet med barnet - attitude

• Forberedelse: Hvad er det børnene møder?

• Kan konsulenten passe godt nok på barnet?

• Kontakten med forældrene før under og efter samværet

• Betryggelse af barnet før og efter samvær 

• ”Samvær bør ses som noget der hører med i barnets liv, og som perler på snor, der er i hverdagen” 
(Søren Hertz)

• Ikke tilbyde is eller særlige byture bagefter, når det er ”overstået” 

• Tale det farlige ud af situationen og fremhæv tryghed 
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Samarbejdssamtaler  mellem forældre og plejeforældre
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Samarbejdssamtaler mellem forældre og plejeforældre

• Et samtaleforløb med en neutral konsulent, hvor emner kan tages op og drøftes, 

uden at en involveret myndighedsperson er til stede. Parterne finder selv emner til 

debat, der omhandler deres barn/plejebarns trivsel

• En metode, der kan styrke samarbejdet mellem forældre og 

plejeforældre/døgninstitution og mindske sammenbrud i anbringelser

• Kan have stor effekt i starten af anbringelsen (sikre samarbejde og forståelse mellem 

forældre og plejeforældre) samt i konflikt sager, hvor der er tvivl om anbringelsen kan 

holde
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Samarbejdssamtaler mellem forældre og plejeforældre

Hvad kan man tale om?

Alt, hvad der ikke er besluttet via sagsbehandler, herunder samvær eller andre 

lovmæssige beslutninger.

Hårklipning, mobil brug, alkohol mv.

6 faser   

Højt til loftet!

Sjældent børnene deltager, men   ….

Eks. Lars har hilsen fra sin  plejemor til sin mor ved samvær
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Samarbejdssamtaler

Samtalerne kan føre til en forbedring af samarbejdet på følgende punkter:

• Parterne kan få et mere nuanceret syn på hinanden

• Accepterer hinandens forskelligheder

• Udvikler højere grad af forståelse og sympati for hinanden

• Begge parter føler sig hørt, inddraget og forstået i højere grad end 
tidligere

• De opnår øget fælles viden om barnets liv og hverdag i plejefamilien og 
hos forældrene

• Samarbejdssamtaler benyttes også i særlige komplicerede forløb hvor 
der er stor konflikt mellem forældre og plejeforældre

• Når samtalerne ikke nytter - afklaringsforløb
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Samvær med de helt små børn

• Der er større opmærksomhed på børns mistrivsel, og socialforvaltningerne  

sundhedspersonale og skoler i Danmark har etableret et tættere samarbejde 

mellem hinanden for at kunne forebygge og støtte op om udsatte familier 

• Vi har fået en større viden om, hvad det betyder for det lille barn ikke at få 

tilgodeset sit basale behov for omsorg, samt betydningen af forældrenes 

mentaliseringsevne ift. tilknytning selv med massiv støtte i hjemmet 

• Ingen egentlige undersøgelser af, hvad meget eller lidt samvær med forældrene 

betyder for småbørn i den fase, hvor der skal opbygges en relation til 

plejeforældre, og hvor der kan være traumatiske reaktioner hos det helt lille 

barn, som endnu ikke har tilegnet sig et  sprog.

• Mangler forskning på dette område- samværsområdet er et forsømt 

forskningsområde

• Plejeforældres deltagelse i selve samværet – fordele og dilemmaer

• Plejeforældrenes rolle i samværet 
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Hvordan skabe det gode samvær

• Det er en stor og vigtig opgave for en samværskonsulent at kunne 

spotte barnets signaler under samværene. Ligeledes tager vi 

plejeforældrenes udsagn om barnets reaktioner alvorligt, men vi 

udfordrer årsagerne bag barnets adfærd:

• Er det tegn på overstimulering eller savn og sorg efter adskillelsen, 

utryghed eller udfordringer ved tilknytningsbrud

• Er plejeforældre usikre og modvillige? Mangler de indsigt i, hvorfor det 

er vigtigt, at barnet har kontakt til sine forældre, selvom disse kan have 

gjort skade på barnets udvikling?

• Vigtigt med gode beskrivelser efter samvær med fokus på barnets 

reaktioner og relation til forældrene og ikke på selve aktiviteten
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Udviklingszoner

• Hvordan registrerer man barnets næste zone?
• Foregår samværet uden for barnets mestringszone
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Hvordan skabe det gode samvær

• I vanskelige samvær er det af stor betydning, at en fagligt funderet og 

erfaren konsulent støtter op, guider forældrene, observerer barnets 

reaktioner og tilstræber at regulere samværet, så barnet kan føle sig 

tryg.

• Vigtigt ikke at forveksle et barns eventuelle resignation med, at 

samværet ‘går godt’! Ofte vil barnet forsøge at oversamarbejde for at 

tilgodese forældrene, og derefter får plejeforældrene et udmattet barn 

med hjem, med reaktioner som straks at lukke af og falde i søvn i bilen, 

mareridt om natten og være klæbende i kontakten efter samværet. 

• Det betyder ikke, at samvær i sig selv er forkert for dette barn, men at 

barnets signaler måske ikke er blevet mødt tilstrækkeligt i situationen. 

28



Plejebørns manglende kontakt til deres forældre 

• Forholdsvis mange plejebørn har aldrig kontakt til enten deres far (43%) eller deres 
mor (18%) 

• En tiendedel ser aldrig nogen af deres forældre

• Godt en tredjedel ser deres mor/far én gang om måneden

• En stor andel er ikke alene med en af forældrene under samværet 

• Flertallet, 60% af børnene, overnatter ikke hos hverken deres mor eller far i 
forbindelse med samværet (dog  flest hos mor), og samtidig viser undersøgelser, at 
en meget stor del af de anbragte børn søger tilbage til deres rødder, når de er 
teenagere eller voksne

Burde vi så ikke hjælpe de anbragte børn og unge til at lære at være sammen med deres 
forældre på godt og ondt, i trygge rammer, inden de selv får ansvaret for kontakten? 

Er der andre måder, vi kan tænke kontakt og kendskab ind på, eks. digital kontakt?

Jf. Familiepleje i Danmark, Inge M. Bryderup m.fl. 2017

Undersøgelsen dækker 4.300-5.000 plejeforældre
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• Jacob 11 år har pause  på ubestemt tid i 
forhold til  kontakten til sin mor

• Var det en rigtig beslutning….   

Grundkursus i netværkspleje v/ Gitte Nyboe 
Jakobsen
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Rasmus har samvær med hans far og farmor

• Rasmus vokser op de 4 første år med sine forældre, der begge har 
et voldsomt temperament, og han oplever mange konflikter 

• I et skænderi, hvor Rasmus er hos sin farmor, ender konflikterne i, 
at far slår mor ihjel ved at skubbe hende hårdt bagover

• Rasmus bliver anbragt i plejefamilie som 4-årig
• Far bliver dømt og kommer i fængsel
• Farmor og far holder fast i, at det ikke var far, der slog mor ihjel, 

men et uheld, hvilket Rasmus hører gentagne gange
• Rasmus har samvær med far i fængslet og besøg hos farmor, begge 

dele overvåget
• Rasmus i dag … 10 år
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Tak for jeres opmærksomhed!
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Marianne Folden
mf@fabu.dk

+45 20485264


