
Børne- og Familiecentret i Struer Kommune søger aflastningsfamilier  
Har du lyst til at gøre en forskel for et barn – og barnets familie – og bor du i Struer kommune eller 
tæt på, så søger vi aflastningsfamilier nu. Vi søger både godkendte og nye (ikke-godkendte) 
aflastningsfamilier.  

For at blive aflastningsfamilie, skal du godkendes af socialtilsynet. Forinden Socialtilsyn Midt vil 
påbegynde en godkendelsesprocedure, skal du og din ægtefælle have gennemført et grundkursus 
for plejeforældre.  

Det er ikke afgørende om du bor alene eller er en del af en større familie – men du og din familie 
skal have lyst og overskud til, at invitere et barn ind i jeres familiefællesskab. I skal helst bo i 
omegnen af barnets hjem og daginstitution/skole, så barnet har mulighed for at bevare en hverdag 
i velkendte omgivelse. Barnet skal fortsat kunne deltage i eksempelvis legeaftaler, fritidsaktiviteter 
eller sociale aktiviteter med skolekammerater.    

De børn, der aktuelt venter på en aflastningsfamilie har forskellige behov og har forskellige 
baggrunde. Det kunne eksempelvis være børn med særlige behov eller børn med begrænset 
netværk. Fælles for dem er, at de har brug nærvær, omsorg og opmærksomhed i hjemlige og 
familiære rammer.  

Som aflastningsfamilie skal man indstille sig på, at der kan opstå situationer, der kan udfordre 
familien, men her får I hjælp og rådgivning af vores anbringelseskonsulent og der vil være 
mulighed for at etablere netværksgruppe med andre aflastningsfamilier.  

Er I blevet interesseret i at høre mere om at være aflastningsfamilie, er I velkomne til at kontakte 
anbringelseskonsulent Lise Jakobsen. Hun kan også fortælle jer om godkendelsesproceduren.  

Honorering 
Aflønningen honoreres i vederlag (antal vederlag aftales) og omkostningerne ved at have et barn i 

aflastning vil blive dækket. Se gældende takst: http://www.kl.dk/Kommunale-opgaver/Born-og-

unge/Udsatte-born-og-unge/Okonomi-og-takster/ 

Løbende ansøgning  
Vi har løbende behov for aflastningsfamilier. Kontakt anbringelseskonsulent, Lise Jakobsen: 

Telefon 96 84 85 90, mobil 30 34 48 42 eller mail: lja@struer.dk  

Yderligere oplysninger  
Struer kommune: http://struer.dk/borger/omsorg-og-saerlig-stotte/stotte-til-born-unge-og-

familier/famliepleje-og-aflastning  

www.socialtilsynmidt.dk  
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