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PS foreningen er en interesseorganisation med medlemmer, der støtter
forældre til anbragte børn.
PS foreningen drives af en ulønnet bestyrelse. Medlemmerne gennemgår en
omfattende optagelsesproces med gennemgang af uddannelsesbaggrund,
erfaringsgrundlag og deltagelse på grundkursus i opgaven som støtteperson.
Dette sikrer, at medlemmerne af foreningen er kvalificerede og kompetente til
at påtage sig opgaver som støtteperson.
Medlemmerne af foreningen er alle uvildige fagpersoner, som kan støtte
forældrene gennem deres børns anbringelse.
PS foreningens medlemmer arbejder ud fra et etisk regelsæt, der er
udarbejdet af foreningens bestyrelse.

Om ps foreningen

PS foreningen tilbyder at komme og holde et oplæg, om hvad det betyder for
forældrene at have en støtteperson fra PS foreningen, og hvilken forskel det kan
gøre for forældrene og deres samarbejdspartnere.

I forbindelse med oplægget vil der være mulighed for at få et mere indgående
kendskab til PS foreningen, samt tid til at stille uddybende spørgsmål.

Få besøg af PS foreningen

Servicelovens  54, stk. 1:

Forældre med anbragte børn
har ret til en støtteperson

§



Erfaring peger på, at i de
anbringelsessager, hvor der er
tilknyttet en støtteperson, der har
relevant socialfaglig baggrund,
forløber anbringelsen mere roligt.
Forældrene har større mulighed for
at få det gode samarbejde
etableret med både
anbringelsessted og forvaltning.

● Vejlede om rettigheder og pligter
● Tale om følelser/ tanker i forbindelse med anbringelsen
● Gennemgå sagsakter med forældrene, herunder rapporter,

undersøgelser m.v.
● Forberede, deltage og evaluere møder (ikke som bisidder)
● Støtte til at huske, hvad der er aftalt på møderStøtte forældrene i

samarbejdet med sagsbehandler og anbringelsessted
● Hjælpe med at afklare spørgsmål i forhold til lovgivningen
● Tale om børns udvikling, samværsforløb og andet vedr. det

anbragte barns forhold

Hvad kan PS foreningens
støttepersoner tilbyde forældrene?

Ro og samarbejde

Der bør tilbydes
støtteperson til Forældre
- Før eller samtidigt med
at en anbringelse effektueres

§54,1

Uddrag fra Serviceloven:
§54,1

Kommunalbestyrelsen skal
tilbyde forældremyndig-hedens

indehaver en støtte-person i
forbindelse med barnets eller den

unges anbringelse uden for
hjemmet

● Medlemmerne er uvildige, i forhold til kommunen,
plejefamilier og anbringelsessted

● Medlemmerne er veluddannede professionelle med
erfaring i at arbejde med familier med særlige behov

● Der er ingen ventetid
● Medlemmerne står til rådighed for forældrene - i og uden for normal

åbningstid
● Rammevilkår aftales direkte mellem den enkelte støtteperson og

kommunen
● Medlemmerne overholder de almindelige regler for underretning og

tavshedspligt

Om de professionelle støttepersoner

De fleste af PS foreningens medlemmer fremgår af den
åbne medlemsliste på www.psforeningen.dk.

Der kan på listen over
støttepersoner udvælges
efter forskellige kriterier,
herunder geografisk
placering og særlige
kompetencer.


