
Børn der anbringes i plejefamilier, har ofte oplevet brud 
og problematiske forhold, der har sat sig spor i barnets 
sind og forholdemåder. At være familiemæssig base for 
et plejebarn kræver ofte mere end, hvad der kan rummes 
inden for et almindeligt familieliv, hvor almindelige 
forældre kompetencer er i spil. 

I dette tilbud leveres VEJEN FREM indsatsen i barnets og 
plejefamiliens hjemmemiljø af en netværksmedarbejder.  
I en tidsbegrænset periode (typisk et halvt år) involveres barn 
og plejefamilie samt netværk, herunder også biologisk familie  
i arbejdet med at forbedre de mange forhold, der er med til at 
skabe et godt børneliv. Forskellige metoder er i spil og stræk-
ker sig fra samtale ved køkkenbordet over træning og øvelse  
i almindelige hverdagssituationer til følgeskab af barn i skole,  
på besøg hos biologiske forældre eller til sport.

FORMÅL
• At involvere barn, plejefamilie, biologisk familie og netværk  

i udformningen af en målrettet og skræddersyet indsats. 

• At styrke plejefamiliens rolle som en sikker base for barnet, 
hvorfra der sættes gang i en positiv udvikling for barnet  
i og på tværs af forskellige livssammenhænge.

• At styrke plejeforældres og netværkets ressourcer og 
kompetencer således, at barnet gives mod- og medspil  
fra flere sunde og nærende relationer. 

• At synliggøre og styrke barnets ressourcer, kompetencer  
og identitet. 

INDHOLD
VEJEN FREM indsatsen begynder med et opstartsmøde, hvor 
barn, plejefamilie, familie, familierådgiver, skole samt netværk 
inviteres til at synliggøre og tale om, hvordan en ønskværdig 
fremtid kan se ud og hvad der hhv. beriger eller besværliggør 
hverdagen. Konkrete udviklingspunkter spottes og prioriteres 
og der arbejdes målrettet på at styrke de frugtbare relationer 
og udviklingsbefordrende samspilsmønstre i hjemmet, på 
tværs af plejefamilie og biologisk familie, i skolen og i fritids-
sammenhænge. 

Hver 3. måned afholdes dialogmøder med børn, familier, skole 
samt netværk, hvor tegn på udvikling synliggøres og eventuelt 
nye udviklingspunkter prioriteres. 

SKOLEGANG
En velfungerende skolegang er et helt centralt element i et godt 
børneliv og der lægges afgørende vægt på, at barnet får en 
glædesfyldt, lærerig og stabil skolegang.

VEJEN FREM  
- i plejefamilien

VEJEN FREM  
er en særlig intensiv indsats, der involverer 
børn, deres familier og netværk i forenet  
løsning af problemer, så et mere ønskværdigt 
børne- og familieliv kan udfolde sig. 

VEJEN FREM  
indsatsen kan udfolde sig som:

• VEJEN FREM som 
kombinationsindsats i 2 faser

• VEJEN FREM i familien 
• VEJEN FREM i skolen
• VEJEN FREM i plejefamilien

Læs mere om indhold og 
metoder på www.bucvf.dk




