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Kvalitetsstandard for netværksplejefamilie i forbindelse med
anbringelse (SEL § 52, stk.3, nr.7, jf.§ 66, stk.1, nr.3)
Formål

Formålet med anbringelse i en netværksplejefamilie er at tilstræbe stabilitet, omsorg og tryghed i barnets opvækst i en
kendt familie, der kan drage omsorg for barnets trivsel, udvikling og læring og sikre barnet/den unge mulighed for at kunne
indgå i familiære relationer og deltage i en families sociale liv.

Indhold

Netværksanbringelse er anbringelser hos familiemedlemmer
eller andre fra barnets/den unges netværk. Der behøver ikke
nødvendigvis at være biologiske bånd mellem barn/ung og
plejeforældre. Det centrale er, at der er en vis tilknytning mellem barn/ung og plejeforældre.
Følgende opgaver kan indgå i foranstaltningen:


Varetage barnets/den unges følelsesmæssige, personlige,
sociale og læringsmæssige udvikling



Være rollemodel for barnet/den unge



Varetage barnets/den unges behov for at fastholde kontakten til den biologiske familie



Sætte struktur på barnets/den unges hverdag med skolegang, daginstitution, fritidsaktiviteter m.v.

Målgruppe/tildelingskriterier Inden en anbringelse uden for hjemmet iværksættes, skal det
vurderes, om forældrene på nogen måde, med anden støtte, vil
kunne bringes i stand til at varetage barnets/den unges behov.
Barnet/den unge kan kun anbringes uden for hjemmet, når
problemernes omfang og/eller karakter ikke kan løses med forebyggende foranstaltninger.
Omfang/varighed

Foranstaltningen ophører når formålet i handleplanen er opfyldt. Hvis det viser sig, at formålet ikke kan opfyldes gennem
foranstaltningen, skal foranstaltningen revurderes.
Der skal foretages opfølgning af indsatsen mindst hvert halve
år.

Tildeling

Foretages af den enkelte rådgiver med baggrund i en konkret
individuel vurdering og med udgangspunkt i konklusionerne i
den børnefaglige undersøgelse iht. SEL § 50.
Anbringelsen kræver også en bevilling i Bevillingsforum i Børne- og Familierådgivningen og Ungeenheden.

Kvalitetskrav til leverandør

Netværksplejefamilier skal være godkendte af Ringsted Kommune til at have det konkrete barn eller den unge boende, jf.
servicelovens § 66 og 66 a stk. 2.

Andet

Netværksplejefamilien får dækket omkostningerne ved at have
barnet eller den unge boende og kan eventuelt modtage tabt
arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens § 42.
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Hvis barnet/den unge anbringes udenfor Ringsted Kommune
skal PPR i den nye bopælskommune og skoleafdelingen i Ringsted Kommune orienteres om foranstaltningen jf. Vejledning
om særlig støtte til børn unge og deres familier pkt. 533 i Ministerialtidende feb. 2011.
Godkendt i Byrådet den 04.02.2019.
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