
Hvis dit barn er anbragt, har du ret til en støtteperson, og det er et gratis tilbud
til dig. Det betyder, at du har en fagperson, der kan hjælpe dig med det, som du
har brug for i forbindelse med dit barns anbringelse.

Du kan få en støtteperson ved at tale med din sagsbehandler, eller du kan finde
en på PS foreningens hjemmeside. Støttepersonen vil så tage kontakt til din
sagsbehandler.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte PS foreningen. Vi kan hjælpe
med at finde en støtteperson i dit område.

PS foreningen optager medlemmer, der har en
relevant grunduddannelse på mindst 3 år, har er-
faring fra anbringelsesområdet og har gennemført
foreningens grundkursus.

PS foreningen arbejder for, at alle forældre til an-
bragte børn, der måtte ønske det, kan få en pro-
fessionel støtteperson.

PS FORENINGEN
FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER

Tlf. 51 23 00 28
kontakt@psforeningen.dk

www.psforeningen.dk

Ja tak... Er dit barn anbragt?
Få en støtteperson



Når et barn eller en ung bliver anbragt, skal forældre have tilbudt en uvildig
støtteperson. Uanset grunden til anbringelsen, og uanset om barnet er anbragt
frivilligt eller tvangsmæssigt.

Du kan, på hvilket som helst tidspunkt under dit barns anbringelse, bede din
sagsbehandler om at få en §54 støtteperson.

§54 i Serviceloven siger, at forældremyndighedens indehaver skal have tilbudt
en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for
hjemmet.

Det er din sagsbehandler,
der skal bevillige dig en §54
støtteperson.

§54

Uddrag fra Serviceloven:
§54

Kommunalbestyrelsen skal
tilbyde forældremyndig-

hedens indehaver en støtte-
person i forbindelse med
barnets eller den unges
anbringelse uden for

hjemmet

i følge serviceloven har alle
forældre ret til en støtteperon,
når deres barn er anbragt

Forælderen møder sin støtteperson med passende mellemrum. Det er almin-
deligt, at forælderen taler med sin støtteperson 2-4 gange pr. måned, men det
afhænger af behov og af aftalen med din sagsbehandler.

En professionel støtteperson kan bruges til at:
▪ Tale om følelser og tanker i forbindelse med anbringelsen
▪ Gennemgå sagsakter: rapporter, undersøgelser m.v.
▪ Forberede, deltage og evaluere møder (ikke som bisidder) – Hjælpe med at

huske ting, der skal siges. Hjælpe med at huske det, der bliver sagt
▪ Støtte dig i samarbejdet med sagsbehandler og anbringelsessted
▪ Hjælpe med at afklare spørgsmål i forhold til lovgivningen

En professionel støtteperson er aflønnet af forælderens bopælskommune, men
er i øvrigt helt uafhængig af den anbringende forvaltning. En professionel
støtteperson har tavshedspligt og udtalelser sig ikke om støttepersonarbejdet til
hverken sagsbehandler, familieplejekonsulent eller andre.

En professionel støtteperson kender dine rettigheder, men er ikke advokat (det
skal man have ved siden af, hvis anbringelsen er tvangsmæssig).

En professionel
Støtteperson Er

Uafhængig af kommunen


