
Temadag den 18.11.2021 
Biologiske børn i plejefamilier 

Vi tilbyder et et-dagskursus afholdt af Juliane Ledet Jespersen. Juliane er opvokset som biologisk barn i en 
plejefamilie, hvor hun igennem opvæksten har boet sammen med syv plejebørn. Hun fortæller om sine egne 
oplevelser af at vokse op sammen med plejebørn samt hvordan det har påvirket hende. Hertil præsenterer 
hun relevante nedslag i den forestående litteratur på området. Juliane kommer desuden med sine egne råd til 
plejefamilier og der vil være mulighed for at stille spørgsmål. Juliane er uddannet sociolog og har skrevet en 
ph.d. -afhandling om institutionsanbragte børn. 

 08:30-09:30  Kaffe, velkomst og gensidig præsentation 

 09:30-10:30  Oplæg 

 10:30-10:45  Pause

 10:45-12:00  Oplæg plus diskussion i plenum samt spørgsmål til foredragsholder

 12.00-12.45  Frokost

 12:45-14:00  Oplæg plus diskussion i plenum samt spørgsmål til foredragsholder

 14:00-14:30  Afrunding

Julianes personlige beretninger omhandler blandt andet:

- Krav - Kravene til plejebørnene og Juliane er forskellige

- Ressourcesvage forældre – Plejebørnenes mor skaber kaos, når hun kommer. 

- Pleje-søskende på godt og ondt - Julianes plejebrødre er opmærksomhedskrævende, larmende 

  og pinlige, men der udvikles også et rigtigt søskende-forhold. 

- Anbringelsen ophører – Hjemsendelse, frustrationer og et smadret værelse! 

- Loyalitet - Plejebørnene kommer på besøg og indvier Juliane i fortrolige oplysninger om vold og stoffer i  
  hjemmet.

- Ansvarsfølelse - Den mindste af Julianes plejebrødre vender tilbage til plejefamilien. Det er en lykkelig  

  beslutning, men den giver anledning til nye overvejelser hos Juliane. ”Kan jeg tillade mig at rejse ud i verden 

  efter Gymnasiet? Vil det medføre endnu et svigt hos min pleje-lillebror?”  

Hvad gør opvæksten som ”bio-barn” i en plejefamilie ved biobarnet?
Juliane fortæller om hvorledes bio-børn ”uddannes” til at forstå plejebørn og udsathed. 

Hvad siger litteraturen? Her kommer Juliane blandt andet ind på:
Hvordan bør man inddrage bio-børn i arbejdet med plejebørn?
Hvor gamle bør bio-børn være, når man vælger at blive plejeforældre? 
Bliver bio-børn for hurtigt voksne? 
Vil bio-børn selv have plejebørn? 

Praktisk information:

• Kurset afholdes den 18.11.2021 klokken 8.30 – 14.30 i Danhostel Risskov.

• Pris kr. 1.700,00 pr. deltager.

• Tilmelding senest den 1. november 2021 til 

 Britt Nørager på: bnn@vita-csa.dk eller tlf.: 2835 6274


