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Program:

•Hvem er vi - Susie og Lizzie

•Hvem og hvad er Socialtilsyn Øst

•Overblik over plejefamilier, typologier og godkendelser

•Overordnet indblik i godkendelsen af plejefamilier, 

•Det driftsorienterede tilsyn - hvem taler vi med, hvorfor og hvordan

•Spørgsmål og svar

Pause
•Opsamling 

•WB, hvem skal orienteres om hvad og hvornår – kommunen eller socialtilsynet?

•Spørgsmål, debat og svar.



Hvem er vi?

Tilsynskonsulenter i Socialtilsyn Øst, Jyderup.

Susie Gadd Vingård

Lizzie Andersen



Hvem og hvad er Socialtilsyn Øst       

•STØ er ét ud af fem tilsyn i Danmark.

•STØ er ca. 66 ansatte, fordelt på socialpædagoger, socialrådgivere, 
jurister, økonomer, ledere og administrativt personale.

•STØ hører under Holbæk kommune, men er bosiddende i Jyderup og 
med en filial i Nykøbing Falster.

•STØ er delt i fire afdelinger: Tilbudsområdet, Plejefamilieområdet, 
Nygodkendelse og Staben. 

•STØ fører tilsyn med alle plejefamilier i region Sjælland og Hjørring 
kommune - med undtagelse af Holbæk kommune.



Vores kernopgave

Socialtilsyn Øst skal bidrage til at sikre kvalitet og 
udvikling i sociale tilbud og plejefamilier, så børn, 
unge og voksne understøttes i at udnytte deres 
potentiale, oplevelse af livskvalitet og mestring af 
eget liv.



Plejefamilier, typologier og godkendelser

•STØ fører tilsyn med i alt 1098 plejefamilier

•Almen plejefamilier 548

•Forstærkede plejefamilier 496

•Specialiserede plejefamilier 54

•STØ har behandlet 132 ansøgninger i 2021, hvoraf 67 blev godkendt. 



Overordnet indblik i godkendelsen af plejefamilier 

•Informationsmøde

•Grundkursus, 4 kursusdage

•Tilsynsbesøg fordelt på tre dage, hvor der sker bestigelse af fysiske 
rammer, interview af hele familien, afdækning af kompetencer, 
erfaringer og muligheder. Mentaliseringsinterviews af begge 
plejeforældre 

•Godkendelsesrammen – på baggrund af en samlet vurdering 
indplaceres plejefamilien i forhold til typologierne almen, forstærket og 
specialiseret. 



Det driftsorienterede tilsyn

•Kvalitetsmodellens 7 temaer:

Uddannelse og beskæftigelse

Selvstændighed og relationer

Målgrupper, metoder og resultater

Sundhed og trivsel

Familiestruktur og familiedynamik

Kompetencer

Fysiske rammer



Tilrettelæggelsen af et tilsyn sker på baggrund af en 
risikovurdering af de konkrete forhold:

•Anmeldt eller uanmeldt tilsynsbesøg, fysisk eller virtuelt, et eller flere 
besøg

•Valg af trianguleringskilder: Plejebørn, egne børn, biologiske forældre, 
sagsbehandler, familieplejekonsulent, skole, daginstitutioner, andre 
fagpersoner. 

•Forskellige situationer og tidspunkter af døgnet, 

•Indhentelse af data: Handleplaner, kursusbeviser, statusskrivelser, 
skoleudtalelser mv. 

•Dialogmøde, udviklingspunkter og opmærksomhedspunkter



Opsamling
-Spørgsmål, tvivl eller uddybning?

WB

•En kort introduktion til vores WhistleBlow-ordning, hvem 
modtager det, hvordan behandler vi det og hvem får noget 
at vide.


