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Oplægspunkter
 1. Formålet med anbringelsen

 2. Kommunens forpligtelser
 Overveje systematisk inddragelse af forældrene i sagen

 Arbejde på, at forbindelsen mellem barn og forældre opretholdes

 Understøtte et godt samarbejde mellem forældre og 
anbringelsessted

 Sikre, at forældrene får information om barnet

 3. Anbringelsesstedets forpligtelser

 4. Forældrenes ”forpligtelser”

Cand. jur. Bente Adolphsen



Formålet med anbringelsen

 Det er kommunens pligt at opstille et overordnet formål 
med barnets anbringelse

 Formålet skal indeholde en tydelig angivelse af, hvad der 
skal opnås gennem anbringelsen

 Anbringelse sker, fordi problemerne ikke kan løses i 
hjemmet. 
 Formålet skal derfor afspejle, at forældrene ikke (i tilstrækkelig 

grad) kan tage vare på barnet i hjemmet

 Formålet med anbringelsen er at hjælpe barnet af med 
eller igennem de vanskeligheder og skadelige 
livsbetingelser, som barnet har, hvis det opholder sig hos 
forældrene
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Systematisk inddragelse 

 Kommunen skal overveje, hvordan der kan ske en 
systematisk inddragelse af forældrene (og netværket) i 
sagen
 Kommunen skal ikke anvende en bestemt metode, men det er 

kommunens ansvar, at barn og forældre inddrages

 Overvejelserne om, hvordan familien kan inddrages i sagen og 
indsatsen og beskrivelse af, hvordan inddragelse er sket i 
sagsbehandlingen, skal fremgå af journalen
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Forbindelse mellem barn og forældre

 Det er kommunens pligt at sørge for, at forbindelsen 
mellem barn og forældre/netværk holdes ved lige

 (§ 71, stk. 1)

 Bestemmelsen kan ses i sammenhæng med 
inddragelsesreglen i § 47

 - og har naturligvis også tæt sammenhæng med 
forældrenes samvær med barnet
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Samarbejde og information

 Kommunen har pligt til at:

 - at bidrage til et godt samarbejde mellem forældre og 
anbringelsessted
 Kommunen skal påtage sig at bistå ved evt konflikter og 

uklarheder – og skal fx også melde klart ud ift samvær 

 - at sikre, at forældrene får information om barnets 
hverdag
 Denne pligt kan delegeres til opholdssted/plejefamilie, der (evt. 

efter kommunens anvisning) vælger en egnet måde at orientere 
på

 Informationspligten hænger tæt sammen med – og er 
forudsætningen for, at forældrene inddrages efter § 47 
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Anbringelsesstedets forpligtelser

 Anbringelsesstedet skal naturligvis følge kommunens  
anvisninger og arbejde loyalt ud fra den lagte plan og 
barnets behov – herunder:
 formå, at arbejde sagligt og professionel med ”vanskelige” 

forældre 

 acceptere, at barnets reaktioner efter samvær eller kontakt med 
forældrene ikke automatisk skal forstås som, at barnet ikke kan 
tåle kontakten

 hjælpe barnet med at håndtere reaktioner og skuffelser i forhold 
til kontakten med og oplysninger om forældrene

 Det er kommunen, der skal sikre, at anbringelsesstedet 
opfylder sine pligter og løser sine opgaver
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Forældrenes ”forpligtelser”

 I forhold til sagsbehandling, ansvar for barnets 
anbringelse og deltagelse i samarbejde har forældrene 
ingen (juridiske) forpligtelser

 Forældrene har teoretisk set stadig pligten til efter 
forældreansvarsloven at tage vare på barnet, men denne pligt er 
naturligvis stærkt reduceret i og med, at kommunen har vurderet, at 
barnet skal være anbragt, fordi forældrene ikke kan tage sig 
tilstrækkeligt og relevant  af barnet.

 Kommunen kan derfor ikke ”straffe” forældrene, hvis de 
ikke ”samarbejder”
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