Trintabel, nuværende praksis (fremgår af plejekontakten)
Antal
vederlag

Barnets/den unges problemer og behov

Krav til plejefamilien

1

Som børn er flest på samme alder. Behov for
omsorg, forsørgelse og opdragelse.
Uproblematisk kontakt med biologisk familie

Ingen specielle krav, ud over, at
barnet/den unge skal indgå på linje
med egne børn. Ikke nødvendigt, at
familien lægger sin dagligdag om,
hverken erhvervsmæssigt eller
socialt.

2

Har behov for ekstra støtte/stimulering eller skal
opretholde jævnlig kontakt med biologisk familie
(lettere problemer).

Krav om større indsats end ovenfor
enten i forhold til barnets behov eller i
samarbejdet med biologisk familie

3

En eller flere ”almindelige” belastningsfaktorer.

Krav til pædagogisk indsats i et
omfang, der vil kunne ”udfordre”
familien familiemæssigt eller socialt.

4

Flere ”almindelige” belastningsindikatorer, der
medfører omfattende indsats med omsorg
og/eller ”opdragelse”.

Opgavens omfang medfører krav om,
at den ene af plejeforældrene indretter
sit arbejde udenfor hjemmet efter
barnets behov/udearbejde svarende
til ¾ stilling.

Mange ”almindelige” belastningsindikatorer, der
gør socialpædagogisk indsats nødvendig (f.eks.
adfærdsregulerende).

Opgavens omfang medfører krav om
socialpædagogisk indsats fra
plejeforældrene. Dette forudsætter
dels en vis erfaring, dels at den ene af
plejeforældrene højest kan have
udearbejde svarende til ½ stilling

6

En eller flere ”alvorlige” belastningsindikatorer,
der gør behandlingsmæssig indsats nødvendig.

Opgavens art kræver behandling fra
plejeforældrene og nødvendiggør, at
en af plejeforældrene har opgaven
som hovedbeskæftigelse, udearbejde
svarende til ¼ stilling.

7

Flere ”alvorlige” belastningsindikatorer. Svære
følelsesmæssige og/eller sociale problemer, der
gør behandling nødvendig.
Barnet har behov for at en af plejeforældrene i en
periode er hjemmearbejdende på fuldtid med
plejeopgaven.

Opgavens art kræver behandling fra
plejeforældrene og nødvendiggør, at
en af plejeforældrene har opgaven
som fuldtidsbeskæftigelse. Krav om
grundig erfaring på området og/eller
faglig relevant baggrund.

”Særlige forhold”, der sammen med andre
belastningsindikatorer kræver en
behandlingsmæssig indsats.

Opgaven er så omfattende, at den
forælder i plejefamilien, der ikke har
opgaven som fultidsarbejde, yder en
væsentlig arbejdsindsats, der dog
ikke hindrer vedkommende i at
arbejde udenfor hjemmet. Krav om
grundig erfaring på området og/eller
faglig relevant baggrund.
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