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Vedrørende plejebørns samvær med biologiske forældre under COVID-19   

 

Social- og Indenrigsministeriet har de seneste dage fået et stigende antal henvendelser 

vedrørende plejebørns samvær med deres biologiske forældre i forhold til smitterisiko 

under COVID-19.   

Ministeriet er opmærksom på, at plejefamilier agerer ud fra en helt forståelig bekym-

ring for deres plejebørn såvel som øvrige børn, unge eller voksne i plejefamilien. 

På denne baggrund skal ministeriet præcisere, hvad der gælder i forhold hertil. 

De børn og unge, der bor i en plejefamilie, har ofte et særligt behov for støtte, som det 

er væsentligt at være særligt opmærksom på – især i denne tid, der betyder vold-

somme omvæltninger i hverdagen. Sådanne omvæltninger kan være vanskelige at for-

stå og håndtere, hvis man i forvejen befinder sig i en udsat situation, og her kan f.eks. 

et besøg hos familie eller andre pårørende bidrage til tryghed og stabilitet. 

Det er udgangspunktet, at anbragte børn og unge har ret til samvær og kontakt med 

deres familie og netværk også i den aktuelle situation. Samtidig er det afgørende, at 

man begrænser den sociale kontakt, så vi kan passe på de anbragte børn og unge og 

mindske smittespredning. 

Der er derfor fastsat regler, som indebærer, at kommunalbestyrelsen efter en konkret 

vurdering i den enkelte sag kan træffe afgørelse om, at det midlertidigt er nødvendigt 

at ændre måden, et samvær mellem et anbragt barn eller en ung og familie og netværk 

gennemføres på, eller at samværet helt suspenderes. Det er ikke muligt at lave en ge-

nerel suspendering af alt samvær. 

Det kan betyde, at samværet i en periode gennemføres med elektronisk kommunika-

tion eller andre løsninger, der kan sikre, at kontakten mellem det anbragte barn eller 

den unge og familie og netværk opretholdes, selv om det ikke er muligt at mødes eller 

komme på besøg, som ved normalt samvær. 

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling i de enkelte tilfælde og herunder afveje barnets 

eller den unges behov for samvær og kontakt med familie og netværk over for hensynet 

til at begrænse risikoen for smitte, herunder særligt, hvis der hos plejefamilien er børn 

eller voksne, som på grund af alder, sygdom eller funktionsnedsættelse i særlig grad 

har behov for beskyttelse mod COVID-19. Reglerne giver således mulighed for, at der 
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kan findes en løsning i den enkelte plejefamilie, hvor både hensynet til barnets ret til 

og behov for samvær med sin biologiske familie og hensynet til husstandens sundhed 

indgår.  

 

Med venlig hilsen 

David Tranekær Klemmensen 

 


