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Foreningens historie

Foreningen blev dannet i oktober 2001, som følge af lovændringen i januar 

2001, der gav forældre med anbragte børn ret til at få en støtteperson.

Foreningens vedtægter - § 2 

Det er foreningens formål: 

- at udbrede kendskab til og forståelse for støtteperson 

ordningen 

- at kvalificere støttepersoner 

- at skabe kontakt og erfaringsudveksling blandt 

foreningens medlemmer 

- at fremme forståelsen for de vilkår forældre til 

anbragte børn befinder sig i 

- at sikre forældrenes retssikkerhed 

- at formidle støttepersoner til forældre 

Stk. 2 

Foreningen er uafhængig af parti - og 

fagforeningspolitiske interesser. 



Etiske regler

Foreningen har et etisk udvalg, hvilket sikre at der arbejdes 

ud fra et fælles grundlag. I de etiske regler er det blandt 

andet beskrevet at:

• støttepersonen er underlagt tavshedspligt og skærpet 

underretningspligt

• støttepersonen ikke påtager sig modstridende 

dobbeltroller i familierne

• støttepersonen er uvildig og derfor ikke har uberettiget 

kontakt med sagsbehandleren omkring familiens forhold



Serviceloven § 54
§ 54

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 

forældremyndighedens indehaver en støtteperson i 

forbindelse med barnets eller den unges anbringelse 

uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7.

Rettigheder for forældre med anbragte børn

1. som forældremyndighedsindehaver har man ret til at 

få en støtteperson

2. kommunen skal tilbyde en støtteperson, til 

forældrene, når et barn anbringes/ er anbragt

3. forælderen kan som udgangspunkt selv vælge sin 

støtteperson, det er kommunen der bevilger 

støttepersonen og betaler honorar 

4. forælderen kan på et hvert tidspunkt, under 

anbringelsen, bede om en støtteperson

https://danskelove.dk/serviceloven/52#3.7


Hvordan foregår det

Forælderen møder sin støtteperson med passende mellemrum. Det er 

almindeligt, at forælderen taler med sin støtteperson 2-4 gange pr. 

måned, men det afhænger af behov og af aftalen med sagsbehandleren.

Møderne afholdes oftest i forældrenes hjem, men kan også afholdes 

andre steder såsom på en café, i en park, ved en gåtur o. lign. 

Forældrene efterspørger ofte hjælp/støtte til at sikre at de inddrages, 

at der udarbejdes forældrehandleplan, at den børnefaglige 

undersøgelse opdateres, at der udarbejdes 

ForældreKompetenceUndersøgelse. 

Forældrene har ofte brug for at tale om de følelser og bekymringer de 

har omkring anbringelsen; Støttepersonen kan vise forældrene at deres 

oplevelser høres og rummes, uden at forældrene bliver ”sat i bås”.



Hvad kan en støtteperson

• støtte forælderen i samarbejdet med sagsbehandler og anbringelsessted

• tale om følelser og tanker i forbindelse med anbringelse

• gennemgå sagsakter, rapporter, undersøgelser m.m.

• forberede, deltage og evaluere møder (ikke som bisidder) 

• hjælpe med at huske det, det forælderen har brug for at sige

• hjælpe med at afklare spørgsmål i forhold til lovgivningen – Støttepersonen 

er ikke advokat, men kender dine rettigheder



Hvad kan støttepersonen ikke

Som støtteperson er der nogle naturlige grænser for hvad vi kan og ikke 

kan. Noget er forankret i lovgivningen, mens andet er forankret i vores 

værdier og etiske regler.

➢ støttepersonen har ikke notatpligt

➢ støttepersonen udarbejder ikke rapporter omkring støtten

➢ støttepersonen har ikke indflydelse på om et barn er anbragt eller skal/ 

kan hjemgives

➢ støttepersonen tager ikke kontakt til kommunen, medmindre det 

vedrører ansættelsen eller grundet skærpet underretningspligt. Efter 

specifik aftale med forælderen kan der være kontakt imellem 

kommunen og støttepersonen.



Hvordan får forældrene en støtteperson

❖ forældrene tager kontakt til en fagperson og efterspørger det

❖ forældrene finder selv en støtteperson via PS foreningens 

hjemmeside

❖ fagpersonen henviser til en støtteperson via PS foreningens 

hjemmeside

❖ forældrene/ Fagpersonen ringer til PS foreningen, og 

efterspørger en støtteperson



Krav til optagelse i PS foreningen

PS foreningen optager medlemmer, der har:

• har gennemført PS foreningens grundkursus 

• en relevant grunduddannelse på mindst 3 år

• har dokumenteret erfaring med at arbejde med udsatte familier



Som medlem af foreningen tilbydes

▪ mentorordning

▪ lovopdatering, temadag o.a.

▪ årlig generalforsamling, inkl. inspirerende oplæg

▪ profil på hjemmesiden

▪ erfagruppe – oprettes løbende, for at øge 

muligheden for deltagelse for alle medlemmer

▪ lukket facebook side

▪ mulighed for at danne professionelt netværk 
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