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FORORD

Pjecens tilblivelse 
Der findes en omfangsrig littera-
tur og lovgivning om børns ret til 
udvikling, læring og trivsel såvel 
som ret til at blive hørt. Der findes 
ligeledes en række metoder til at 
tale med børn, som socialrådgi-
vere undervises i. Mange er op-
rigtigt optagede af at lade børn 
komme til orde. Vi, der er med 
i projektet Mig og Min Plejefa-
milie, er ingen undtagelse.

I projekt Mig og Min Plejefamilie afprøver otte kommuner en ny 
måde at følge op på plejeanbragte børns læring og trivsel. Som 
led i projektet har vi ønsket at inddrage børns stemmer og me-
ninger, og derfor har vi inviteret børn i alderen 10 til 13 år til at 
deltage i en række børnepaneler.

I vores børnepanel mødes de samme fire til seks børn tre gange. 
Børnene giver – som eksperter på børneliv i pleje – deres mening 
til kende om en række emner heriblandt børnesamtaler. På den 
måde hjælper de os i projekt Mig og Min Plejefamilie til at få nye 
perspektiver på børn og børneliv som anbragt. De perspektiver 
tager vi tilbage til deltagerne i projekt Mig og Min Plejefamilie, så 
vi kan forbedre de måder at følge børns læring og trivsel, som vi 
arbejder med. 
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Pjecens målgruppe
Vi vil gerne dele det, vi lærer af børnene, med andre end pro-
jektets deltagere, og derfor har vi skrevet denne pjece. Vi håber, 
at den kan skabe refleksion blandt de studerende på socialråd-
giveruddannelserne og de praktikere i kommunerne, der er 
optagede af at udvikle bedre børnesamtaler. 
 
God fornøjelse med læsningen! 
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INDLEDNING

En pjece om børnesamtaler 
Den kommune, der anbringer et barn i pleje, har tilsyn med bar-
net. Det betyder, at kommunen skal sikre sig, at hjælpen fortsat 
opfylder sit formål. Kommunen skal samtidig være opmærksom 
på, om der er behov for at yde andre former for hjælp til barnet. 
Det skal sagsbehandleren blandt andet gøre ved at mødes og 
tale med barnet mindst to gange om året (som reglerne er nu).  
Møderne tager udgangspunkt i den handleplan, der blev udar-
bejdet i forbindelse med anbringelsen, og samtalen skal så vidt 
muligt finde sted uden tilstedeværelse af plejefamilien. Det kan 
du læse mere om i serviceloven § 70, stk. 2 og § 148. 

Så langt så godt. Men hvordan oplever børnene det, der foregår? 
Det kan du læse om i denne pjece.

Pjecen er skrevet af voksne fra projekt Mig og Min Plejefamilie 
på baggrund af et samarbejde med børn, som lever i plejefami-
lier. Over tre lørdage har børnene fortalt om og diskuteret deres 
meninger og tanker om børnesamtalen sammen med os.

Børnenes stemmer – hvad kan voksne bruge dem til?
Samtalerne med børnene har fået os som arrangører af børne-
panelerne til at reflektere over, hvad det er for et rum, vi giver til 
børn, når vi inviterer dem til en børnesamtale. De refleksioner 
vil vi gerne dele med jer. Måske kan I også bruge dem til at tænke 
ud af boksen og finde nye måder at samarbejde med børn på, 
som er bedre for børnene? Måske vil børnene have glæde af, at vi 
gentænker det, vi tror, vi kender og ved?
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Når man spørger børn om deres ærlige mening, siger de ikke al-
tid det, som man helst vil høre. Desto vigtigere er det at tage det 
alvorligt. Børnene beder ikke om små ting, som sagsbehandler 
kan gøre bedre i samtalen. De stiller spørgsmål ved selve sam-
talen. Tager vi dem alvorligt, skal vi altså turde gentænke børne-
samtalen mere radikalt. 

Pjecens indhold 
Over de næste atten sider præsenterer vi børnenes perspektiver 
i ord og billeder. I det sidste kapitel lægger vi op til refleksions-
spørgsmål på baggrund af børnenes perspektiver. Desuden har 
vi i kort form opsummeret børns juridiske rettigheder i forbin-
delse med børnesamtalen. 
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VED DU, HVEM VI ER?

Vi er HELT ALMINDELIGE BØRN. Vi spiller fodbold, rider på 
heste eller spiller musik. Vi går i skole. Vi gør alt det, som 10 til 
13-årige børn nu gør.

Vi er børn med MANGE nære voksne i vores liv. Der er mor og 
mors familie, far og fars familie, plejefamilien, som vi bor i nu. Vi 
har søskende, plejesøskende og papsøskende: Nogle bor vi med, 
nogle har vi samvær med. Nogle er flyttet hjemmefra. Nogle ser 
vi næsten ikke, andre slet ikke.  



Nogle af os har boet i en plejefamilie, så længe vi kan huske. 
Andre af os er flyttet til en plejefamilie, mens vi gik i skole. Vi er 
forskellige på mange måder, men én ting har vi til fælles: Mindst 
en gang hvert halve år kommer en sagsbehandler fra kommu-
nen og taler med os.

10

Der er mange 
former for familier. 
Hvad kalder man min? 
En udvidet familie? En 

storfamilie?

Og når sagsbehandler kommer, bliver vi mindet om, at det er 
kommunen, der bestemmer, hvor vi skal bo, og at vi nu bor i vo-
res plejefamilie. På den måde bliver vi pludselig SÆRLIGE BØRN.  
Nogle af os kan blive meget bekymrede, fordi børnesamtalen 
med sagsbehandleren minder os om, at kommunen også kan 
ændre på vores hverdag: Hvor vi skal bo? Hvem vi skal se? Hvor 
tit og hvor længe?
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NÅR SAGSBEHANDLER KOMMER PÅ BESØG
 

Vi ved godt, at sagsbehandleren skal komme, fordi vi bor i en 
plejefamilie, og fordi hun skal vide, om vi har det godt.  Men hvad 
gør hun egentlig? Det er uklart for de fleste af os.
 
Nogle gange kommer der en anden, og så skal vi også være 
hjemme, fordi det handler om os. Så behøver vi ikke komme i 
skole. Det er det gode ved det.
 
Nogle gange kan hun også komme hjem til en og hjælpe med, at 
man kommer op og afsted i skole.
 
Det kan være svært helt at regne ud, hvem der er hvem, og hvem 
der helt præcis gør hvad, og mange gange er det en ny, vi ikke 
kender, som kommer. Et er dog sikkert:  

Vi har ikke lyst til at tale med hende! 
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”Nogle gange når jeg kommer hjem fra skole, så holder der en frem-
med bil i indkørslen. ”Åh, bare det er en af plejemors venner”, tænker 
jeg, men nej, det er selvfølgelig sagsbehandler...”
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Mange af os bryder os IKKE om, når sagsbehandler kommer på 
besøg. Nogle af os får det at vide af vores plejeforældre i god tid i 
forvejen. Så kan vi tale med vores plejeforældre, om der er noget, 
vi har lyst til at fortælle sagsbehandler. Andre af os får det først 
at vide i sidste øjeblik, fordi vi bliver så bekymrede, når vi får at 
vide, at sagsbehandleren skal komme.

Der er mange forskellige voksne, 
som kommer, når man bor i en 

plejefamilie. Hvor mange voksne, 
man ikke kender, skal man tale 

fortroligt med?
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SAMTALER, VI IKKE BESTEMMER OVER

Vi bestemmer ikke, hvad vi skal tale om i samtalerne med sags-
behandleren. Det er hende, der bestemmer. Vi har heller ikke et 
behov for at dele noget med hende.

Hvis de siger, vi skal svare på nogle spørgsmål eller et spørge-
skema, så gør vi det. Det er de voksne, der bestemmer, og nogle 
gange er vi ligeglade og svarer bare. Men det er ikke alt, vi har 
lyst til at svare på. Så svarer vi ”Det ved jeg ikke”, selvom vi godt 
ved det, eller også svarer vi bare, at det går fint. Vi har bare ikke 
lyst til at fortælle hende det. Der kan ligge mange forskellige 
ting bag, at vi ikke har lyst til at svare. For det meste er det fordi, 
at spørgsmålene går tæt på noget, som er svært for os. Og hun 
behøver ikke at blande sig i alt.

Nogle af os kan tale med vores plejeforældre om, at der er 
spørgsmål, vi ikke har lyst til at svare på, og så forstår de det godt. 
Hvis vi alligevel gerne vil have sagsbehandler til at vide det, så 
kan vi nogle gange fortælle det til vores plejemor eller plejefar. 
Så kan de fortælle det videre.

Der kommer tit en ny sagsbehandler, og de spørger altid om det 
samme. Derfor svarer vi også tit bare det samme. De skriver jo 
alligevel ned, så det ville være rart, hvis de gav det videre til de 
nye, så man ikke behøvede svare på det samme igen og igen.

Nogle gange misforstår sagsbehandlerne tingene og gør ting, 
som vi ikke vil have. For eksempel i forhold til om og hvordan vi 
skal se vores forældre.   
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Det handler tit OM 
mig. Hvad tror du, 

samtalen ville handle 
om, hvis det var mig, 
der stillede sagsbe-
handler spørgsmål?  

”De kan da godt spørge, men jeg svarer måske ikke på det, jeg ikke 
har lyst til at svare på. Hvis de for eksempel spørger, om jeg hjælper 
andre i skolen, når de er kede af det. Det gider jeg ikke svare på. For 
de andre i skolen gider jo ikke have min hjælp”.



Hvordan ville det være, 
hvis det var mig, der be-
stemte, om vi skulle have 
en samtale eller ej? Og 
mig, der bestemte, hvad vi 

skulle snakke om?

Og det handler om, om man kan stole på de voksne. Holder de, 
hvad de lover? Eller er deres egne ting vigtigere end det, som vi 
gerne vil?
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Vi bestemmer EN ting 
– nemlig at vi skal spille UNO!

Det er det eneste, vi bestemmer. Vi har aftalt, at vi skal spille hver 
gang, men nogle gange kommer der en sagsbehandler, som ikke 
har tid. Hun skal skynde sig videre for at nå et andet møde. Så 
skylder hun altså et spil næste gang.

Spillet er for sjov. Men det er ikke kun for sjov. For det handler 
også om, om der er plads til det, som vi gerne vil.



17



18

HVAD KAN MIN SAGSBEHANDLER HJÆLPE 
MIG MED?

Vi synes ikke, sagsbehandlere hjælper, de snakker bare. De skri-
ver ned og snakker. De hjælper ikke. De er lidt ligeglade faktisk. 
Vi ville ønske, at sagsbehandlerne ikke var ligeglade med os, og 
at de hjalp lidt mere…

Det kunne være godt, hvis sagsbehandlere kunne hjælpe med at 
ændre på nogle af reglerne i plejefamilien – dem vi ikke er glade 
for. 

Hvis vi skal tale med sagsbehandler, vil vi tale ALENE!

Vi vil gerne tale alene med sagsbehandleren, for så har man lidt 
mere frihed til at sige, hvad man har på hjerte. Det er altså svært 
at fortælle, hvordan vi har det med vores plejeforældre, når ple-
jeforældrene sidder lige ved siden af.
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MÅ VI BEDE OM NOGET PRIVATLIV, TAK!

Sagsbehandlerne stiller tit nogle rigtig dårlige spørgsmål. 

Der kommer hele tiden nye sagsbehandlere, og de spørger om 
det samme hele tiden. De spørger for eksempel ”Hvem leger du 
med i skolen?”, Eller ”Hvordan har du det med dine rigtige for-
ældre?”. Det er NO GO! De spørger om rigtig mange ting, som vi 
ikke har lyst til, at de skal blande sig i.  

Nogle gange går de bare ind på ens værelse uden at banke på. 

Vi vil gerne bede om noget privatliv. Det er ikke alt, vi har lyst til 
at dele. Nogle gange har man ting, som man gerne vil have lov til 
at beholde for sig selv.
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Behøver man at fortælle 
alting resten af ens liv, 

fordi man engang har haft 
brug for hjælp? 

Vi vil også gerne have noget privatliv i vores plejefamilier. Behø-
ver de vide, hvem vi taler med? Eller prøve at læse med på vores 
telefoner, når vi sidder og skriver med nogen?
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DET KAN VÆRE SVÆRT AT GENNEMSKUE, 
HVEM DET GÅR VIDERE TIL, NÅR VI 
FORTÆLLER NOGET. HVEM LYTTER MED?
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Man kan godt 
få hjælp til sine 

problemer, uden at man 
behøver fortælle om 
alting, kan man ikke?  



24

HVEM SKAL SÅ SPØRGE DIG, OM DU HAR 
DET GODT? 

Hvis vi har problemer, så vil vi ikke sige det til sagsbehandler! Vi 
kender hende jo ikke. 

Vi vil sige det til en god ven. Måske en kæreste. Måske vores mor 
eller far. Måske en søskende i plejefamilien eller en plejeforæl-
der. Hvis der er problemer i skolen, kan vi måske tale med en 
lærer om det. Måske. Det vigtige er, at I forstår, at vi taler fortro-
ligt med mennesker, som vi er tæt på og har et fortroligt forhold 
til i hverdagen.  Vi taler om vores problemer med de mennesker, 
som vi godt kan lide at snakke med, og som vi ser meget.

Min mor ved bedst, hvordan jeg har det.

Hvis man har nogle problemer, kan det være godt at snakke med 
sin far eller mor om det, hvis de også har nogle af den samme 
slags problemer. De forstår en bedre. 

Hvis det var min mor eller far, som skulle spørge, så kunne jeg 
måske få lov at se dem noget mere?
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REFLEKSIONSSPØRGSMÅL PÅ BAGGRUND AF 
BØRNENES PERSPEKTIVER 

Børnenes perspektiver giver anledning til en række refleksions-
spørgsmål, som kan bruges af praktikere, undervisere og stude-
rende.

• Hvordan kan børnesamtalen blive mere på børnenes præ-
misser? 
Sagsbehandler planlægger børnesamtaler efter kravene 
i det løbende tilsyn i et interval på seks måneder. Hvordan 
forener man det med børnenes behov for en samtale, når 
børnene tænker, de har behovet? 

• Hvordan skabes en relation mellem børnene og deres 
sagsbehandler? 
Hvordan sikrer vi, at børnene kender dem, de skal tale med? 
Kan vi gøre noget for at mindske antallet af sagsbehandler-
skift? 

• Hvordan skal man som sagsbehandler handle på et ’nej’? 
Hvilke andre måder kan sagsbehandlerne få viden om bør-
nenes trivsel og læring på, når børnene ikke har lyst til at tale 
med dem? 

• Hvordan får vi fortalt børnene om deres rettigheder på 
den bedste måde?
Hvordan sikrer sagsbehandlerne, at børnene ved, hvad ind-
holdet af en børnesamtale kan være, så de ved, hvad de tak-
ker ja og nej til? Hvordan hjælper man som sagsbehandler 
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børnene til at forstå, hvad det er for et system, de er en del af, 
og hvad det system indebærer?

• Hvordan får børnene medbestemmelse i forhold til samta-
len?
Hvordan kan børnene sætte dagsordenen for en børnesam-
tale? Kan børn være med til at bestemme hvor, hvornår og 
hvordan samtalen skal foregå, og ikke mindst hvor længe 
den skal vare? Har børnene ønsker til, hvad der skal ske i 
samtalen?

• Skal en børnesamtale være en bred udspørgen til alle 
aspekter af barnets liv? 
Hvordan sikrer sagsbehandlerne, at børnenes integritet og 
grænser ikke bliver overskredet, når de spørger ind til, hvor-
dan barnet har det? 

• Hvis børnene ikke vil fortælle deres sagsbehandler, hvis 
de har problemer, hvordan får sagsbehandler så viden at 
handle på?  
Hvordan sikrer vi, at børnene får fortalt til relevante voksne, 
hvis de har problemer? Hvordan sikrer vi, at sagsbehandler 
får den viden, de behøver for at kunne hjælpe børnene?  
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JURIDISKE RETTIGHEDER

Børnenes fortællinger skal tænkes sammen med deres rettighe-
der. Nedenfor tydeliggøres børnenes processuelle rettigheder i 
mødet med kommunen. Disse kan også formuleres som pligter 
for kommunen. Rettighederne og pligterne findes som overord-
nede principper, men de allerfleste kan læses i konventioner 
eller love. 

• Børns ret til at give udtryk for deres synspunkter

Ifølge Børnekonventionens artikel 12 har børn ret til at 
give udtryk for deres synspunkter. Børn har også krav på, at 
synspunkterne respekteres under hensyn til børnenes alder 
og modenhed. De rettigheder, der gælder for alle borgere i 
Danmark, gælder også for børn. Nogle gange varetages ret-
tighederne af forældrene, men børn har også i mange situ-
ationer det, der kaldes selvstændig eller delvis selvstændig 
partsstatus, som hænger sammen med barnets alder. Det er 
særligt relevant i sager, hvor børn er anbragt i pleje.  

• Børns ret til at medvirke

Når børnene fortæller, at de ikke bestemmer over samtaler-
ne, at de føler sig misforstået, og at de ikke har lyst til at sige 
noget, så handler det om dialogprincippet i retssikkerheds-
loven § 4 og kommunens pligt til at sørge for, at sagsbehand-
lingen tilrettelægges, så børnene kan medvirke.  Det handler 
også om forvaltningslovens regler om aktindsigt, parts-
høring, begrundelse og klagevejledning. Normerne for god 
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forvaltningsskik får også betydning blandt andet i forhold 
til, hvordan møderne og sagsbehandlingen tilrettelægges ud 
fra børnenes alder og modenhed. 

For at børnene kan få indblik i, forstå og bruge deres rettig-
heder, skal de også kende dem. Her bliver vejledningspligten 
vigtig. Sagsbehandleren skal sikre sig, at børnene forstår 
formålet med mødet, hvad det de taler om, skal bruges til, 
om det skrives ned, hvem der kan se det mv., og helt generelt 
at børnene bliver vejledt om deres rettigheder, når det er re-
levant. Vejledningspligten følger af retssikkerhedsloven § 5, 
forvaltningsloven § 7 og af god forvaltningsskik. 

• Børns ret til ikke at ville tale

Når børnene fortæller, at de gerne vil have noget privatliv, så 
er det også en rettighed, der skal respekteres. Det følger af 
børnekonventionens artikel 16 og er også et generelt prin-
cip i dansk ret.  Når børn siger, de ikke har lyst til at tale med 
sagsbehandleren, er det faktisk også en ret, de har. Hvis de 
bliver stillet spørgsmål, de ikke vil tale om, har de ret til at 
lade være med at svare.  De må ikke tvinges, men sagsbe-
handleren må og skal vejlede om, hvorfor det kan være vig-
tigt, at de svarer på spørgsmålene, og hvad det betyder, hvis 
de ikke svarer. Sagsbehandleren skal på den anden side også 
sørge for kun at spørge om de ting, som er relevante for 
sagsbehandlingen. Det følger af oplysningsprincippet i rets-
sikkerhedsloven § 10. 

Vi har her kun beskrevet hovedbestemmelserne, og vi henviser 
derfor også til Socialstyrelsen, som har udarbejdet tekst og film 
om børns rettigheder i plejefamilien1 og til Børnerådet, der lige-
ledes har udarbejdet en pjece med gode råd til fagfolk om børns 
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1. https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/rettigheder/plejefamilie

2. https://www.boerneraadet.dk/media/206504/BRD_Gode_raad_Web_en-

keltsider-inkl_tag-ud.pdf

Sagsbehandlingsreglerne kan 
særligt læses i forvaltningsloven, 
retssikkerhedsloven på det socia-
le område, offentlighedsloven og 

databeskyttelseslovgivningen.  Der er 
imidlertid også sagsbehandlingsregler - 

procesregler - i serviceloven.

rettigheder2.

Med børnenes fortællinger håber vi at have skabt lyst til faglig 
refleksion og (gen)besøg af de vigtige metoder og sagsbehand-
lingsregler, som socialt arbejde med børn bygger på. Det er 
vigtigt, så vi alle kan være med til varetage børnenes retssikker-
hed. Det gælder både under tilrettelæggelsen af samtalerne, i 
gennemførelsen og i de efterfølgende sagsbehandlingsskridt.

https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/rettigheder/plejefamilie
https://www.boerneraadet.dk/media/206504/BRD_Gode_raad_Web_enkeltsider-inkl_tag-ud.pdf
https://www.boerneraadet.dk/media/206504/BRD_Gode_raad_Web_enkeltsider-inkl_tag-ud.pdf
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