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‘Familiepleje i Danmark’ handler om den danske familiepleje – om de familier, som vælger at blive
familieplejere, og om de børn og unge, der er anbragt hos dem. Siden slutningen af 1980’erne har familiepleje
været den mest anvendte anbringelsesform, når det gælder socialt udsatte børn og unge.
Vi ved imidlertid hverken, hvem familieplejerne er, eller hvilke børn og unge, der anbringes i familiepleje.
Denne bog formidler resultater fra et landsdækkende forskningsprojekt. Projektet indeholder blandt andet en
omfattende spørgeskemaundersøgelse blandt over 3.000 såkaldte almindelige familieplejere og oplysninger
om 4.770 børn og unge.
Undersøgelsens resultater giver viden om både almindelige familieplejere og om de anbragte børn og unge.
Desuden formidles konklusioner på analyser af forholdene hos anbragte børn og unge med omfattende
vanskeligheder og særligt komplekse behov, herunder analyser af, hvilke typer familieplejere disse børn og
unge anbringes hos. I forskningsprojektet er der også foretaget analyser af familieplejens historiske og
socialpolitiske rødder, som kan medvirke til at forklare de aktuelle syn på og kulturelle traditioner i forhold til
anbringelser af børn og unge. Desuden fremstilles de aktuelle lovgivningsmæssige rammer for familiepleje, og
der formidles analyser af det aktuelle, generelle, statistiske billede af anbringelser. Endelig præsenteres der en
analyse af forholdene i Danmark sammenlignet med forholdene i Norge, Sverige og England. Formålet med
den komparative analyse er blandt andet at fremanalysere de særlige danske forhold.

Servicetekst K kategorien dækker sager om forskellige former for kontrol og klager, fx: klager over
kommunens afgørelse, herunder til højere instans Serviceloven er bygget op omkring de såkaldte kommunale
tilbud, altså serviceydelser på det sociale område. § 2. Hvad er socialpsykiatri. Min farmor og farfar havde
efter 2. Fabu er en sammenlægning af de 3 familieplejeorganisationer, Familieplejen for børn og unge,
KFBU-familieplejen og Døgnplejeformidlingen for Børn og Unge i. Skoleafdelingen … Principafgørelsen
fastslår. Institutioner med tilbud til børn og unge med særlige behov Kommunens specialiserede institutioner
giver tilbud om målrettet. dk. § 2.
Mens Vita Andersen voksede op var hun anbragt uden for hjemmet i tre år, på børnehjem og i familiepleje
hos sin moster. Dette er et partiprogram designet til at gavne JORDEN, give dig mere FRIHED uden at skade
andre mennesker, dyr eller natur, baseret på facts, KUNDSKAB og visdom. Skoleafdelingen hører under
Famile, børn og unge og er placeret i administrationsbygningen i Nørre Snede. 434 af 08. SFI er det største
danske forskningsmiljø på velfærdsområdet og leverer gennem forskning af højeste kvalitet vidensgrundlaget
for velfærdssamfundets udvikling. Landzonetilladelse til udstykning af ejendommen matr. Barndom og
opvækst. Institutioner med tilbud til børn og unge med særlige behov Kommunens specialiserede institutioner
giver tilbud om målrettet. 05. 1 årig voksenunderviseruddannelse I medfør af § 17 og § 46 i landstingslov nr.

