
Anbragte børn og unge  
på døgninstitutioner og  

socialpædagogiske  
opholdssteder

© Forlaget Klim



© Forlaget Klim



Anbragte børn og unge  
på døgninstitutioner og  

socialpædagogiske  
opholdssteder

Inge M. Bryderup og Sofie Aggerbo Johansen 

Med bidrag fra:
Signe Hald Andersen, Anne Sofie Tegner Anker 

og Emil Anton Libak Simonsen

© Forlaget Klim



Inge M. Bryderup og Sofie Aggerbo Johansen
Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

Copyright © forfatterne og Klim 2022

Omslag: Malene Rauhe
Tryk: Pozkal

ISBN: 978 87 7204 864 2

1. udgave, 1. oplag, Aarhus 2022

Klosterport 4f, 5. sal
8000 Aarhus C
www.klim.dk

Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog  eller dele heraf 
er forbudt uden forlagets skriftlige tilladelse ifølge gældende dansk lov om  ophavsret. Undtaget herfra er 
korte citater til brug i anmeldelser.

Klim er en del af den bibliometriske forskningsindikators autoritetsliste over pointgivende forlag. Vi benytter 
fagfællevurdering (peer review) på udvalgte udgivelser og serier og sikrer derigennem høj faglig kvalitet. Læs 
mere om Klims fagfælleudvalg og -procedurer på klim.dk.

© Forlaget Klim



Indhold

Forord 8

Indledning – Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske  
opholdssteder 10

Del I:  Døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteders  
historie og lovgrundlag 20

Af Inge M. Bryderup

Kapitel I.1:  Et historisk blik på danske døgninstitutioner og  
socialpædagogiske opholdssteder 21

Del II:  Døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder –  
lovgrundlag, anbringelsestal og undersøgelsens resultater 49

Af Inge M. Bryderup

Kapitel II.1: Lovgrundlag og aktuelle anbringelsestal 50

Kapitel II.2: Karakteristik af døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder 59

Del III:  Karakteristik af anbragte børn og unge på døgninstitutioner  
og socialpædagogiske opholdssteder 105

Af Sofie Aggerbo Johansen

Indledning –  Karakteristik af anbragte børn og unge på døgninstitutioner og  
socialpædagogiske opholdssteder 106

Kapitel III.1:  Børnenes og de unges demografiske karakteristik og anbringelseshistorik 108

Kapitel III.2:  Karakteristik af børnenes og de unges vanskeligheder og  
særlige behov samt sociale relationer under anbringelsen 122

Kapitel III.3: Børnenes og de unges fraflytning og efterværn 162

Kapitel III.4:  Institutionens samarbejde med anbringelseskommunen samt  
inddragelse af børnene, de unge og deres forældre 174

Kapitel III.5:  Karakteristik af tre grupper af anbragte børn og unge  
på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder 194

Kapitel III.6:  Karakteristik af anbragte børn og unge på døgninstitutioner og  
socialpædagogiske opholdssteder – en sammenfatning 229

© Forlaget Klim



Del IV:  Institutioner med interne skoler og anbragte børn og unge,  
der undervises på interne skoler 235

Af Inge M. Bryderup

Kapitel IV.1: Karakteristik af institutioner med interne skoler 236

Kapitel IV.2: Karakteristik af anbragte børn og unge, der undervises på interne skoler 267

Kapitel IV.3:  Institutioner med interne skoler og anbragte børn og unge,  
der undervises på interne skoler – en sammenfatning 304

Del V: Stabilitet og sammenbrud i anbringelser 313

Af Sofie Aggerbo Johansen, Signe Hald Andersen,  
Anne Sofie Tegner Anker og Emil Anton Libak Simonsen

Kapitel V.1:  Sammenbrud i anbringelser på døgninstitutioner og  
socialpædagogiske opholdssteder 314

Del VI:  Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og social- 
pædagogiske opholdssteder – konklusioner og perspektiver 337

Af Inge M. Bryderup, Sofie Aggerbo Johansen

Bilag 364

Bilag A: Reduktion af institutionsliste 365

Bilag B: Undersøgelsens repræsentativitet og forskningsmetodiske overvejelser 367

Bilag C: Spørgeskema om institutioner 381

Bilag D: Spørgeskema om anbragte børn og unge 431

Bilag E: Særkørsel på børne- og ungegrupper 460

Bilag F: Supplerende metode- og resultatbeskrivelse til kapitel V.1. 473

© Forlaget Klim



Forord og indledning

Af Inge M. Bryderup

© Forlaget Klim



8

Forord

Forskningsprojektet om anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædago-
giske opholdssteder er finansieret af ROCKWOOL Fonden, og projektet er foregået 
i et tæt samarbejde mellem medarbejdere fra Aalborg Universitet og medarbejdere 
fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Projektet er foregået i perioden fra december 2019 til juni 2022. Selve data-
indsamlingen har fundet sted i den nedlukkede COVID19-periode, hvor danske 
institutioner har været hårdt ramt af følgerne af COVID19, blandt andet med børn 
og unge, der skulle hjemmeundervises, diverse restriktioner i dagligdagen og sygdom 
blandt både personale og børn og unge.

Vi er dybt taknemmelige i forhold til de mange institutioner, der alligevel har 
fundet tid til at svare på to eller flere meget tidskrævende spørgeskemaer.

Der skal også rettes en tak til den følgegruppe, som har medvirket gennem 
diskussioner i hele projektets forløb til at kvalitetssikre denne undersøgelse – Henrik 
Koustrup og Søren Skjødt/Charlotte Møller Pedersen (FADD); Verne Pedersen 
(Socialpædagogerne); Laust Westtoft (LOS); Gitte Landors/Jon Krog (Selveje 
Danmark) og David Pedersen (De Anbragte Børns Vilkår).

Mette Lausten, seniorforsker VIVE, har foretaget et review af bogen, og hun skal 
have tak for kritiske kommentarer.

Der skal også rettes en særlig tak for korrekturmæssige og redaktionelle kom-
mentarer fra Bent Jensen fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

Forskningsassistent på AAU Sofie Aggerbo Johansen har deltaget i alle faser i 
projektet, og hun har været hovedansvarlig for dataindsamling, databehandling og 
kodninger, ligesom hun har skrevet adskillige kapitler til denne bog.

Forsker Anne Sofie Tegner Anker fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed 
har medvirket i en række statistiske analyser, og hun er medforfatter på et af bogens 
kapitler. Vi har tillige haft stor glæde af hendes konstruktive kommentarer til alle 
bogens kapitler.

Forskningsassistent Emil Anton Libak Simonsen fra Rockwool Fondens Forsk-
ningsenhed har medvirket i undersøgelsen ved at foretage en række avancerede 
statistiske analyser, og han er også medforfatter på et af bogens kapitler.
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Forskningsprofessor og souschef Signe Hald Andersen fra Rockwool Fondens 
Forskningsenhed har fulgt og medvirket i alle projektets faser fra selve ansøgningen 
til denne formidling af undersøgelsens resultater. Hun er medforfatter på et af 
bogens kapitler, og vi har hele vejen igennem haft stor glæde af hendes konstruktive 
kommentarer til alle bogens kapitler både i udkast og i endelig form.

Der skal også rettes en tak til forlaget Klim for et godt samarbejde i alle faser af 
produktionen af denne bog.

Undertegnede har været forskningsleder på projektet, og det har været en stor faglig 
fornøjelse at deltage i samarbejdet med alle de medvirkende forskere i hele forløbet.

August 2022.
Adj. professor på AAU,

Inge M. Bryderup
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Indledning
Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder

Denne bog formidler resultaterne af en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse 
om forholdene på danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder 
og om, hvad der karakteriserer de børn og unge, som er anbragt på de to typer af 
institutioner. Bogen sætter derudover fokus på institutioner med interne skoler og de 
børn og unge, der modtager deres undervisning på en intern skole, og den formidler 
analyser af stabilitet og mangel på samme for de børn og unge, der er anbragt på 
døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

I de følgende afsnit skal vi kort belyse undersøgelsens baggrund og problem-
stillinger samt metoder og formål. Afslutningsvis skal vi beskrive indholdet i de 
forskellige dele og kapitler i denne bog. 

Undersøgelsens baggrund og problemstillinger
Den socialpolitiske og samfundsmæssige udvikling i Danmark har i de seneste årtier 
medført en række forandringer på de sociale områder, som betyder, at flere og mere 
specialiserede målgrupper kommer til, ligesom de forskellige anbringelsesformer er 
under forandring. Cirka en tredjedel af alle anbringelser af børn og unge foregår på 
døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, og disse forhold har kun i 
meget begrænset omfang været genstand for udforskning og belysning.1

Institutionsanbringelser har i Danmark en lang historisk tradition, der skriver 
sig tilbage til midten af 1800-tallet, hvor velgørende foreninger og private aktører 
begyndte at oprette institutioner og selv forestod anbringelser af børn. Den første 
danske børnelov, Lov om Behandling af forbryderske og forsømte Børn og unge 
Personer, træder i kraft i 1905.2 Denne lovgivning efterfølges af en række reformer 
og lovændringer gennem mere end hundrede år, som har afgørende indflydelse i 
forhold til anbringelser af børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder.3 Børneforsorgens udvikling kan ses som en stedse fremadskridende 
proces, der tager sit udgangspunkt i at være kirkens opgave, som senere bliver 
suppleret af kongens og rigmænds holdninger til børns vilkår, der endnu senere 
i historien bliver til et statsligt ansvar. De mange danske filantropiske foreninger 

1 Petersen, Kirsten Elisa (2010).
2 Børneloven (1905).
3 Bryderup, Inge M. (2005).
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med et humanistisk, kristent og grundtvigiansk grundsyn spiller afgørende roller i 
den danske børneforsorgs udvikling langt op i 1900-tallet. Det samme er tilfældet 
for de socialpædagogiske opholdssteder, der etableres af private fonde og aktører i 
1970’erne og 1980’erne som alternativer til de daværende større døgninstitutioner. 

På børn- og ungeområdet findes i dag flere forskellige typer af anbringelsesformer, 
som ifølge de seneste tal fra 2020 tilsammen rummer 11.393 børn og unge i alderen 
0-17 år. I 2020 anbringes 65 % i familiepleje, 19 % på døgninstitutioner og 13 % 
på socialpædagogiske opholdssteder, mens 7 % anbringes på kost- og efterskoler med 
videre.4 Disse socialpædagogiske indsatsformer har – med undtagelse af den politisk 
prioriterede indsats på familieplejeområdet – imidlertid været yderst sporadisk belyst 
forskningsmæssigt.

Vi har således ingen viden om forskelle og ligheder mellem døgninstitutioner 
og socialpædagogiske opholdssteder i forhold til institutionernes størrelse, alder 
og struktur. Vi har heller ikke viden om institutionernes respektive målgrupper og 
indsatsformer samt deres pædagogiske rammer og tilgange. Endvidere er en række 
forhold omkring medarbejdernes uddannelse, kursusdeltagelse og supervision ikke 
forskningsmæssigt belyst.

Godt 1 % af alle børn og unge i Danmark er anbragt uden for hjemmet i 
2020, hvilket har været tilfældet i mere end hundrede år.5 De seneste cirka 10 år er 
antallet af børn og unge, der anbringes i familiepleje, steget støt til fordel for andre 
former for anbringelser. Cirka 3.500 børn og unge, der er 0-17 år, er anbragt på 
døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, mens de fleste af børnene og 
de unge i samme aldersgruppe – knap 7.500 – er anbragt i familiepleje. Det betyder, 
at børn og unge med mere komplekse problemstillinger, der tidligere blev anbragt 
på døgninstitutioner, i dag oftere anbringes i familiepleje.6 

Men vi har meget begrænset viden om, hvilke børn og unge der i dag anbringes 
på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Vi mangler viden i relation 
til de anbragte børn og unges fordeling på køn, alder, etnisk oprindelse, anbringel-
seslængde og anbringelsestyper. Der er ligeledes begrænset viden om børnenes og 
de unges anbringelsesårsager samt anbringelseshistorik, herunder børnenes og de 
unges særlige behov, psykiatriske diagnoser, skolegang med videre. Børnenes og de 
unges sociale relationer, herunder relationer til forældre, søskende og jævnaldrende, 
er ligeledes underbelyste. Det samme er tilfældet på en række områder i forhold til 
børnenes og de unges fraflytninger, herunder hvor de flytter hen, om fraflytningen 
er planlagt, samt hvor mange af de fraflyttede unge over 17 år som modtager 
efterværn. Endelig mangler vi viden om selve anbringelsesprocessen, herunder om 

4 Danmarks Statistik (2022) Statistikbanken ANBAAR15.
5 Bryderup, Inge M. et al. (2017).
6 Bryderup, Inge M. et al. (2017).
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baggrunde for kommunens valg af anbringelsessted, inddragelse af institutionen 
og samarbejdet med den anbringende kommune samt inddragelse af børnene og 
de unge og deres forældre i forbindelse med valget af anbringelsesforanstaltning. 
Desuden er der manglende viden om, i hvilket omfang og på hvilke områder der 
blandt de institutionsanbragte børn og unge er bestemte grupper af børn og unge 
med særlige kendetegn og baggrunde.

En omfattende international forskningsoversigt peger på, at en vellykket skolegang 
er det vigtigste parameter for at få et godt voksenliv både for socialt udsatte børn og 
for anbragte børn og unge.7 Samtidig viser andre undersøgelser, at mange anbragte 
børn og unge har store vanskeligheder i forhold til skolegang, og at de ofte klarer 
sig dårligere i skolen sammenlignet med deres jævnaldrende.8 Der er imidlertid ikke 
i disse undersøgelser fokus på hverken viden om de institutioner, der har interne 
skoler, eller de børn og unge, der går på interne skoler.

Forskning inden for anbringelsesområdet peger endvidere på, at især to forhold 
er afgørende for børnenes og de unges oplevelse af kvalitet i anbringelsen: Børn og 
unges inddragelse og relationer til betydningsfulde voksne under anbringelsen og 
muligheden for at opleve kontinuitet og sammenhæng.9 Forskning har ligeledes i 
flere år peget på, at manglende kontinuitet i anbringelsesforløb er én af årsagerne 
til, at disse børn og unge klarer sig markant dårligere end andre børn og unge 
med hensyn til uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet og generel trivsel.10 
Desuden viser forskning, at 25 % af alle anbragte børn og unge oplever mere end 
én anbringelse: 21 % af alle anbragte oplever to anbringelser, 9 % af alle anbragte 
bliver anbragt tre gange, mens 10 % af alle anbragte oplever at blive anbragt fire 
eller flere gange i løbet af deres barndom.11 Samtidig viser undersøgelser, at de børn 
og unge, som oplever den største grad af ustabilitet i anbringelsen, kommer fra de 
mest socialt belastede hjem.12 Det vil sige, at de mest udsatte børn, som har brug 
for den største grad af kontinuitet i anbringelsen, synes at have den største risiko 
for fortsat at opleve manglende stabilitet.13 Undersøgelser viser ligeledes, hvordan 
såkaldte “systemprocesser” ofte bidrager til at skabe ustabile anbringelsesforløb og 
sammenbrud.14 En utilstrækkelig indsigt kan betyde, at de indsatser, der igangsættes, 

7 Vinnerljung, Bo et al. (2011).
8 KL (2020); Hansen, Bodil H. (2015); Bolvig, Iben et al. (2021); Bryderup, Inge & Trentel, Marlene 

Q. (2012).
9 Bryderup, Inge M. & Aggerbo Johansen, Sofie (2021); Egelund, Tine et al. (2009) s.167.
10 Baviskar, Siddhartha et al. (2016); Ottosen, Mai H. et al. (2015); Andersen, Signe Hald et al. (2013); 

Bryderup & Trentel (2012); Egelund, Tine (2006); Egelund, Tine et al. (2008); Egelund, Tine et al. 
(2009); Egelund, Tine & Hestbæk, Anne-Dorthe (2003).

11 Andersen, Signe Hald (2010); Lausten, Mette & Andreasen, Asger G. (2022).
12 Fallesen, Peter (2014) s.1868.
13 Fallesen, Peter (2014) s.1869.
14 Egelund, Tine et al. (2010).
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ikke imødekommer barnet eller den unges udfordringer og behov, hvilket befordrer 
ustabilitet og sammenbrud.15 

En landsdækkende undersøgelse af forholdene i den almindelige familiepleje, 
som vi vil omtale yderligere nedenfor, viser dels, at en tredjedel af alle anbringelser 
i familiepleje bryder sammen, dels at mere end en tredjedel af børnene og de unge 
har været anbragt andre steder forud for den pågældende anbringelse i familiepleje, 
og dels, at godt en tredjedel af børnene efter anbringelsen i familieplejen anbringes 
i en ny foranstaltning. Næsten 13 % af disse børn og unge anbringes efterfølgende 
på døgninstitutioner, mens knap 12 % anbringes på socialpædagogiske opholdsste-
der.16 Der er således aktuel forskningsmæssig dokumentation for den mangelfulde 
kontinuitet i familieplejeanbringelser, men der er begrænset viden om kontinuitet 
eller manglen på samme i forhold til institutionsanbringelser, herunder om der er 
særlige faktorer i forbindelse med anbringelsen, som kan knyttes til en højere eller 
lavere risiko for sammenbrud i anbringelsen.

Det ovenfor omtalte forskningsprojekt om anbringelser i almindelig familiepleje 
er afsluttet i 2017. Det bygger på data fra en omfattende spørgeskemaundersøgelse 
blandt samtlige almindelige familieplejere – med i alt 3.167 besvarelser og en 
svarprocent på 70-80 %. Familieplejerne har besvaret to omfattende spørgeskemaer. 
Det ene handler om familieplejerne selv – deres uddannelsesbaggrund, erfaringer, 
motiver og holdninger samt deres samarbejde med kommuner og børnenes for-
ældre med videre. Det andet spørgeskema indeholder en lang række af spørgsmål 
om de seneste tre anbragte børn – deres alder, anbringelsesårsager, særlige behov, 
diagnoser, skolefaglige forhold, sociale netværk, efterfølgende anbringelser, kontakt 
med familie med videre. Der er svaret på alle disse spørgsmål i forhold til 4.770 
familieplejeanbragte børn og unge.17 

Familieplejeprojektet har haft fokus på to sammenhængende områder, dels en 
karakteristik af familieplejere i Danmark, dels en undersøgelse af, hvilke målgrupper 
blandt socialt udsatte børn og unge der anbringes i denne indsatsform. Undersøgelsen 
har afsløret en række problemstillinger og udfordringer på familieplejeområdet, 
herunder at mere end halvdelen af de familieplejeanbragte børn og unge har om-
fattende vanskeligheder og komplekse behov på mange områder på én gang, og at 
mange familieplejere oplever store udfordringer og mangelfuld støtte i forhold til 
at klare så svære opgaver.

Familieplejeområdet er således kortlagt, både hvad angår, hvem der er familie-
plejere, og hvilke typer af børn og unge der anbringes i familiepleje. Samtidig er 
der belyst en række problemstillinger og udfordringer på familieplejeområdet, som 

15 Egelund, Tine et al. (2007); Hestbæk, Anne-Dorthe (1997); Baviskar, Siddhartha et al. (2016); 
Frederiksen, Signe & Hestbæk, Anne-Dorthe (2021).

16 Bryderup, Inge M. et al. (2017).
17 Bryderup, Inge M. et al. (2017).
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efterfølgende har haft socialpolitisk bevågenhed blandt andet i form af en række 
bevillinger til oprustning på familieplejeområdet.

Denne bog formidler resultaterne af en ny landsdækkende spørgeskemaunder-
søgelse omhandlende en undersøgelse af forholdene på danske døgninstitutioner 
og socialpædagogiske opholdssteder, og en belysning af, hvad der karakteriserer 
de anbragte børn og unge på de to typer af institutioner, hvor en række af de 
samme forhold er undersøgt i familieplejeundersøgelsen. Denne undersøgelse giver 
sammen med familieplejeundersøgelsen mulighed for at tegne et samlet billede af 
anbringelsesområdet og af alle anbragte børn og unge i Danmark. På denne baggrund 
har det – ud over at belyse de ovennævnte problemstillinger – desuden været muligt 
at foretage komparative analyser mellem de tre anbringelsesformer.

Det primære sigte med denne undersøgelse er at producere viden om, hvad der 
karakteriserer henholdsvis døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder 
samt de institutionsanbragte børn og unge. Dertil kommer et mål om at undersøge, 
om der er forskelle på, hvilke børn og unge der anbringes på døgninstitutioner 
og socialpædagogiske opholdssteder. Det er desuden formålet at skabe viden om 
forholdene på de institutioner, der har interne skoler, og de børn, som modtager 
undervisning på interne skoler. Endelig er det sigtet med denne undersøgelse at 
formidle resultater af analyser af, om der er nogle særlige grupper af børn og unge, 
som anbringes på specifikke typer af institutioner, herunder om der er nogle særlige 
faktorer i forhold til anbringelsen, som kan knyttes til stabilitet eller sammenbrud.

Undersøgelsens metoder
Denne landsdækkende undersøgelse er udformet som en spørgeskemaundersøgelse 
med to spørgeskemaer. Det første omhandler forholdene på danske døgninstitutioner 
og socialpædagogiske opholdssteder, og det andet spørgeskema belyser, hvad der 
karakteriserer de anbragte børn og unge på de to typer af institutioner.

Der findes i 2020 cirka 430 døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder 
med i alt cirka 3.500 anbragte børn og unge i alderen 0-17 år.18 Hverken de insti-
tutionsanbragte børn og unge eller de pågældende institutioner har været genstand 
for landsdækkende udforskning i de seneste årtier. I år 2000 er der i forbindelse 
med en undersøgelse vedrørende interne skoler kortlagt en række forhold på disse to 
institutionstyper omhandlende blandt andet institutionernes størrelse, alder, ejer- og 
organisationsforhold samt antal af medarbejdere og deres uddannelse. I denne kortlæg-
ning er der tillige med åbne svarmuligheder spurgt til karakteristik af institutionernes 
målgruppe og pædagogiske tilgange.19 Der er imidlertid sket meget på området i de 
seneste to årtier, og vi har ingen viden om, hvordan institutionslandskabet ser ud i dag.

18 Se bilag A.
19 Denne undersøgelse er foretaget i år 2000 og publiceret i 2001. Bryderup, Inge M. et al. (2001).
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Danske døgninstitutioner kan være kommunale eller regionale, ligesom de kan 
være selvejende, fondsejede eller foreningsejede. Der kan være tale om småbørns-
institutioner, institutioner med interne skoler, ungeinstitutioner, sikrede institutioner 
med videre, og der kan på døgninstitutionerne være tilknyttede andre forskellige 
former for indsatser som for eksempel aflastning og efterværn. Socialpædagogiske 
opholdssteder kan være selvejende, fondsejede og foreningsejede, ligesom de kan være 
privatejede i form af personlig ejet mindre virksomhed, enkeltmandsvirksomhed, 
interessentskab, anpartsselskab, iværksætterselskab eller aktieselskab. Der kan være 
større eller mindre socialpædagogiske opholdssteder for forskellige aldersgrupper 
samt institutioner med eller uden interne skoler. Socialpædagogiske opholdssteder 
kan også have tilbud til andre udsatte personer end børn og unge.

Det ene spørgeskema handler om forholdene på danske døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder, og her har vi bedt institutionslederne om at 
besvare spørgeskemaet. Den samlede population består af i alt 432 institutioner, 
hvoraf 55 % har gennemført besvarelsen, og knap 5 % har gennemført besvarelsen 
delvist,20 hvilket giver en samlet svarprocent (inklusive delvise besvarelser) på 59 %. 
Undersøgelsens svarprocent på 59 % er en relativt høj svarprocent sammenlignet med 
andre undersøgelser, hvilket i sig selv styrker undersøgelsens repræsentativitet. Vi har 
dog alligevel valgt at foretage en analyse af repræsentativiteten, som findes i bilag B 
vedrørende undersøgelsens repræsentativitet og forskningsmetodiske overvejelser. 
Her har en analyse af undersøgelsens repræsentativitet bekræftet, at undersøgelsen 
kan anses for at være repræsentativ.

Spørgeskemaet om institutionerne (se bilag C) omhandler spørgsmål om institu-
tionernes størrelse, alder og struktur samt institutionernes respektive målgrupper og 
indsatsformer samt deres pædagogiske rammer og tilgange. Endvidere spørger vi til en 
række forhold omkring medarbejdernes uddannelse, kursusdeltagelse og supervision.

I det spørgeskema, der omhandler de anbragte børn og unge, er institutionerne 
blevet bedt om at besvare dette spørgeskema for et eller flere af de senest fraflyttede 
børn (afhængig af institutionens størrelse set i forhold til antal døgnpladser). På trods 
af at der er flere børn og unge, som er anbragt på døgninstitutioner, har de socialpæda-
gogiske opholdssteder samlet set flere døgnpladser end døgninstitutionerne. Det har vi 
søgt at tage højde for ved at bede om relativt færre besvarelser fra de socialpædagogiske 
opholdssteder (se bilag B om repræsentativitet og forskningsmetodiske overvejelser). 

Institutionerne bliver bedt om, at disse spørgeskemaer bliver besvaret af barnets 
eller den unges kontaktpædagog/primærpædagog eller en anden medarbejder med 
særligt kendskab til barnet eller den unge. Vi har modtaget børneskemaer fra i alt 166 
institutioner, herunder 82 døgninstitutioner og 84 socialpædagogiske opholdssteder 
med oplysninger om i alt 1.024 fraflyttede børn og unge.

20 Se bilag B om repræsentativitet og forskningsmetodiske overvejelser.
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Det omfattende spørgeskema om de anbragte børn og unge (se bilag D) omhandler 
de anbragte børn og unges fordeling på køn, alder, etnisk oprindelse, anbringelseslængde 
og anbringelsestyper. Vi har desuden spurgt til anbringelsesårsager samt anbringel-
seshistorik, herunder børnenes og de unges særlige behov, psykiatriske diagnoser, 
skolegang med videre. Vi har endvidere spurgt til børnenes og de unges sociale 
relationer, herunder relationer til forældre, søskende og jævnaldrende. Der er ligeledes 
spørgsmål vedrørende en række områder i forhold til børnenes og de unges fraflytning, 
herunder hvor de flytter hen, om fraflytningen er planlagt, samt hvor mange af de 
fraflyttede unge over 17 år som modtager efterværn. Endelig stiller vi spørgsmål om 
selve anbringelsesprocessen, herunder kommunens valg af anbringelsessted, inddragelse 
af institutionen og samarbejdet med myndighedskommunen samt inddragelse af 
børnene og de unge samt deres forældre i relation til valget af anbringelsesforanstaltning.

Vi har behandlet data fra undersøgelsen som deskriptive analyser af både institu-
tioner og børn og unge. Derudover har vi foretaget en række særkørsler for eksempel 
i forhold til henholdsvis døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder samt 
institutioner med og uden interne skoler. Endelig er der foretaget statistiske analyser 
af stabilitet i anbringelser. 

Formål med undersøgelsen
Denne bog indeholder således formidling af resultaterne af en omfattende spørge-
skemaundersøgelse af, hvad der karakteriserer danske institutioner og – ikke 
mindst – de socialt udsatte børn og unge, der anbringes på døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder. 

Der er flere formål med undersøgelsen. Det primære sigte med undersøgelsen 
er at råde bod på den manglende viden om danske institutioner ved at afdække 
forskelle og ligheder mellem døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. 
Det er ligeledes et formål med undersøgelsen at producere viden om, hvad der 
karakteriserer de børn og unge, som anbringes på henholdsvis døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder. 

Endelig er det formålet at foretage landsdækkende komparative analyser af, 
hvilke børn og unge der anbringes på de tre anbringelsesformer – henholdsvis 
døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder og familiepleje, herunder at 
undersøge den kontinuitet eller mangel på samme, der karakteriserer børnenes og 
de unges anbringelsesforløb. Derudover er det et mål at skabe indsigt i forholdene 
på de institutioner, der har interne skoler, og at karakterisere de børn og unge, der 
modtager deres undervisning på en intern skole.
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Bogens dele og kapitler
Denne bog er opdelt i fem dele med hver sine kapitler samt denne indledning 
og et afsluttende kapitel omhandlende konklusioner og perspektiver på nogle af 
undersøgelsens vigtige resultater. 

Institutionsanbringelser har som nævnt en lang historisk tradition i Danmark, 
der skriver sig tilbage til midten af 1800-tallet, hvor velgørende foreninger og 
private begynder at oprette institutioner og selv forestår anbringelser af børn. Den 
første danske børnelov, Lov om Behandling af forbryderske og forsømte Børn 
og unge Personer, træder i kraft i 1905. Denne lovgivning danner grundlaget for 
udviklingen af en række reformer og lovændringer gennem mere end hundrede år, 
som har afgørende indflydelse på forholdene omkring anbringelser af børn og unge 
på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.21 

Del I indeholder et kapitel, der beskriver døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteders historie og lovgrundlag med fokus på udviklingen i lovgivning og antal 
anbragte samt anvendelse af forskellige anbringelsesformer. Beskrivelsen er krono-
logisk og oftest uddybet i to årtier ad gangen, som følger de centrale lovændringer. 
Det overordnede formål med denne del af bogen er at bidrage til forståelsen af de 
aktuelle forhold omkring anbringelser af børn og unge på institutioner, hvor den 
historiske arv har stor betydning på adskillige områder.

Del II indeholder to kapitler og præsenterer undersøgelsens resultater i en karak-
teristik af døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. 

Kapitel II.1 indeholder en belysning af det aktuelle lovgivningsmæssige grundlag 
for anbringelser. I sammenhæng hermed tegnes et aktuelt billede af anbringelsestal 
og udviklingstendenser i forhold til anvendelse af forskellige anbringelsesformer 
samt anbringelser uden samtykke i perioden 2016-2020. 

Kapitel II.2 formidler undersøgelsens resultater vedrørende karakteristikken af 
døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, og det er opdelt i fire afsnit. 
Det første afsnit handler om institutionernes størrelse, alder og struktur. Det andet 
afsnit belyser institutionernes målgrupper og indsatsformer. Det tredje afsnit handler 
om institutionernes pædagogiske rammer og tilgange, og det fjerde afsnit belyser 
medarbejdernes uddannelse, kursusdeltagelse og supervision. 

Del III indeholder seks kapitler og præsenterer undersøgelsens resultater vedrørende 
karakteristik af de børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. 
I denne del er der også fokus på at belyse eventuelle forskelle i resultaterne fra 
undersøgelsen om familiepleje og fra denne undersøgelse, herunder eventuelle 
forskelle i forhold til de respektive målgrupper. 

Kapitel III.1 starter med en demografisk karakteristik af de anbragte børn 
og unge med hensyn til køn, alder, etnisk oprindelse, anbringelseslængde samt 

21 Bryderup, Inge M. (2005).
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 anbringelsestyper, som efterfølges af en beskrivelse af børnene og de unges anbrin-
gelsesårsager og anbringelseshistorik.

Kapitel III.2 giver en karakteristik af de anbragte børn og unge med hensyn 
til børnenes og de unges vanskeligheder og særlige behov, psykiatriske diagnoser, 
skolegang med videre. Desuden skildres børnenes og de unges sociale relationer, 
herunder relationer til forældre, søskende og jævnaldrende. 

Kapitel III.3 belyser børnenes og de unges fraflytning, herunder hvor børnene og 
de unge flytter hen, om fraflytningen er planlagt samt, hvor mange af de fraflyttede 
unge over 17 år som modtager efterværn. 

Kapitel III.4 præsenterer undersøgelsens resultater angående anbringelses processen 
herunder kommunens valg af anbringelsessted, inddragelse af institutionen samt 
samarbejdet med myndighedskommunen. I forlængelse heraf sættes fokus på ind-
dragelse af børnene og de unge samt deres forældre blandt andet i forhold til valget 
af anbringelsesforanstaltning.

Kapitel III.5 giver en karakteristik af tre grupper af børn og unge, som er anbragte 
på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, blandt andet med det 
formål at belyse, om den høje problembelastning blandt de institutionsanbragte 
børn og unge er spredt på alle anbragte eller koncentreret på en eller flere grupper. 
Desuden muliggør dette komparative analyser i forhold til tilsvarende grupper af 
familieplejeanbragte børn og unge.

Kapitel III.6 sammenfatter karakteristikken af anbragte børn og unge på døgn-
institutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

Del IV indeholder tre kapitler og omhandler institutioner med interne skoler og 
anbragte børn og unge, der undervises på interne skoler.

Kapitel IV.1 giver en karakteristik af institutioner med interne skoler, som sam-
menlignes med forholdene på institutioner uden interne skoler. Karakteristikken 
omhandler deres størrelse, beliggenhed, struktur, målgrupper og indsatsformer samt 
pædagogiske rammer og medarbejdere.

Kapitel IV.2 præsenterer en karakteristik af de børn og unge, der undervises på 
interne skoler, som sammenlignes med de børn og unge, der ikke går på interne 
skoler. Karakteristikken omhandler blandt andet skoleforhold, køn, alder og anbrin-
gelseslængde samt anbringelsesårsager og anbringelseshistorik.

Kapitel IV.3 sammenfatter analyserne af forholdene på interne skoler og karak-
teristikken af de børn og unge, der undervises på interne skoler.

Del V omhandler analyser af stabilitet og sammenbrud i anbringelser på døgn-
institutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

Kapitel V.1 indeholder et kapitel og præsenterer analyser af en række karakteristika 
i forhold til anbringelsen, anbringelsesstedet og de børn og unge, der oplever 
sammenbrud i anbringelsen, med henblik på at skabe viden, der vil kunne medvirke 
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til at forebygge sådanne sammenbrud. I forlængelse heraf præsenteres sammenbrud 
i anbringelser blandt to af de tre særlige grupper, der er præsenteret i kapitel III.5. 
I dette kapitel præsenteres afslutningsvis alternative mål for succes i anbringelser.

I bogens afsluttende kapitel om anbragte børn og unge på døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder – konklusioner og perspektiver diskuteres fire temaer, 
som vi vurderer som væsentlige. Det drejer sig om ligheder og forskelle mellem 
døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder; institutionsanbragte børn 
og unges problembelastning sammenlignet med familieplejeanbragte børn og unge; 
problembelastning blandt anbragte børn og unge, der går på interne skoler, samt 
sammenbrud og stabilitet i anbringelser på institutioner.

Med denne bogs beskrivelser af anbragte børn og unge på døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder i tillæg til den eksisterende undersøgelse om fami-
liepleje har vi nu en samlet viden om anbragte børn og unge og om de forskellige 
anbringelsesformer i Danmark anno 2022. Det er vores håb, at denne viden vil kunne 
medvirke til at kvalificere diskussioner af ændringer i politik og strategier på såvel 
landsplan som på kommunalt niveau. Det er ligeledes vores forventning, at denne 
viden vil kunne anvendes i praksis i forbindelse med afgørelser om anbringelser og 
valg af anbringelsesformer, hvilket vil kunne bidrage til at forbedre kontinuiteten 
i anbringelser. Endelig kan viden fra denne undersøgelse anvendes i forhold til 
uddannelse og videreuddannelse af blandt andre socialrådgivere og socialpædagoger.
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KAPITEL I.1
Et historisk blik på danske døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder

Historien om danske anbringelser af børn og unge skriver sig helt tilbage til 1700-tal-
let, hvor man begynder at anbringe små børn i familiepleje, og hvor det ved et 
reskript fra 1750 bliver foreslået at etablere et hittebørnshospital i tilknytning til 
børnehuset på Christianshavn.22 

Dette kapitel beskriver denne historie kort med fokus på udviklingen i lovgivning 
og antal anbragte samt anvendelse af forskellige anbringelsesformer. Det er selvsagt 
anbringelser på forskellige former for institutioner, der vægtes. Beskrivelsen er kro-
nologisk og oftest uddybet i to årtier ad gangen, som følger de centrale lovændringer. 
Det overordnede formål med dette kapitel er at bidrage til forståelsen af de aktuelle 
forhold omkring anbringelser af børn og unge på institutioner, hvor den historiske 
arv – som vi skal se – har betydning på adskillige områder.

Børneforsorgen i 1700- og 1800-tallet
I 1762 udkommer Rosseaus Emile, der indeholder en pædagogisk filosofi, som 
går ind for en fri opdragelse af børn. Rosseau anses for at være grundlægger af 
den moderne pædagogik. Tankerne fra Rosseau bliver blandt andre fulgt op af to 
schweizere, Pestalozzi og Fellenberg.23 Fellenberg etablerer et børnehjem, hvor en 
mere fri opdragelse af børn søges integreret i undervisning og landbrug, og dette får 
stor opmærksomhed i hele Europa. I 1825 sender grev Rewentlow to unge danske 
lærere til Schweiz for at få kendskab til Fellenbergs såkaldte institut. Det er Peter 
Poulsen Schmidt og Peter Anton Møller, som begge efterfølgende bliver forstandere 
og betydningsfulde aktører inden for dansk børneforsorg.24 Først oprettes et såkaldt 
opdragelsesinstitut på Sjælland i 1827, og efterfølgende grundlægger Peter Anton 
Møller institutionen Bøgildgård i 1830. I 1833 opretter en af dansk børneforsorgs 
andre pionerer, der bliver betegnet som “de danske børnehjems fader”, Anders 
Stephansen “Det Fuirendaler Institut”, som senere bliver til opdragelseshjemmet 
Holsteins Minde.25 Statsungdomshjemmet Flakkeberg bliver etableret med støtte fra 
kongen og en række frivillige bidrag med Christen Møller som forstander i 1836. 

22 Horsten, Holger (1969); Grothe Nielsen, Beth (1986); Ebsen, Frank (2012); Bryderup, Inge M. et 
al. (2017).

23 Jørgensen, Carl-Einar (1991). 
24 Dalby, Louise (2002).
25 Perch, Poul (1980) s. 1.
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Grevinde Danner skænker i 1873 midler til et større børnehjem med plads til 150 
piger ved Kong Frederik 7’s stiftelse i Jægerspris. Hen mod slutningen af 1800-tallet 
åbner Leopold Budde børnehjemmet Himmelbjerggården, og Axel Frydensberg 
etablerer børnehjemmet Godhavn.26 Flere andre institutioner, der bliver til ved 
forskellige former for privat initiativ, oprettes, i årene inden den første danske 
børnelov træder i kraft i 1905. 

På den måde kan børneforsorgens udvikling anses som en stedse fremadskridende 
proces, som tager sit udgangspunkt i at være kirkens opgave, der senere bliver 
suppleret af kongens og rigmænds holdninger til børns vilkår.27 De mange danske 
filantropiske foreninger med et humanistisk, kristent og grundtvigiansk grundsyn 
spiller afgørende roller i den danske børneforsorgs udvikling.

Lovgivning og anbringelser i 1900-1920’erne
Forholdene i børneforsorgen i begyndelsen af 1900-tallet er karakteriseret ved, at børnene 
skal anbringes så langt væk fra biologisk familie som muligt, lokal isolation, arbejds-
disciplin og lydighed. Børneforsorgen undergår i denne periode en række forandringer. 
I perioden forud for Børneloven i 1905 er der primært tale om privat velgørenhed og 
ansvarlighed, men med Børnelovens bestemmelser bliver startskuddet givet til en statslig 
regulering, som med meget langsom fart udvikler sig op gennem hele 1900-tallet.28 

Børneloven, hvis officielle navn er “Lov om Behandling af forbryderske og 
forsømte Børn og unge Personer”, træder i kraft i 1905. Det fremgår direkte af 
lovgivningen, at det drejer sig om at fjerne og afsondre de forsømte, usædelige 
og kriminelle børn og unge. Samtidig angiver bestemmelser i lovgivningen, på 
hvilke typer af institutioner eller i familiepleje bestemte typer af børn og unge skal 
anbringes. Denne afgrænsning af, hvilke børn og unge som lovgivningen gælder 
for – de forsømte, usædelige og kriminelle børn og unge – og hvilke kategorier af 
børn og unge der skal anbringes på hvilke typer af anbringelsesformer, består som 
grundlæggende principper i lovgivningen om anbringelser indtil Bistandsloven i 
1976, om end betegnelserne på både børn og institutioner ændrer sig over tid. 

Børneforsorgens institutioner hører i de første årtier efter år 1900 både under 
Justitsministeriet, der sørger for tilsynet, og under Undervisningsministeriet, som 
har den “pædagogiske” forpligtelse i forhold til børnene. Først i forbindelse med 
Socialreformen i 1933 placeres børneforsorgens institutioner under Socialministeriet.

På mange institutioner bliver der taget udgangspunkt i idealer og ønsker om 
mere generelt at forbedre forholdene for samtidens børn. Der bliver fra foreninger 
og forstanderes side skrevet og talt om de forældreløse og hjemløse børn29 og – ikke 

26 Perch, Poul (1985) s. 15.
27 Jørgensen, Carl-Einar (1991) s. 36.
28 Bryderup, Inge M. (2005).
29 Bendixsen, Mogens (1987).
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mindst – om de børn, der har kummerlige kår i plejefamilier, hvor de bliver økonomisk 
udnyttede og også ofte mishandlede.30 Der berettes tillige på mange af de store 
børnehjem om anbringelser af såkaldte “uægte” børn, hvor moderen ikke er gift, og om 
børn, hvor den ene eller begge forældre er døde.31 På opdragelsesanstalterne fortælles 
om de såkaldte “vanskelige” drenge og piger ved en fremhævelse af de nødvendige 
afstraffelsesmetoder og den hyppige brug af legemlig revselse for eksempel i form af 
tæsk med spanskrør og med pilegrene, som har ligget i saltlage. Efter disse afstraffelser 
indespærres børnene oftest i aflukkede rum, såkaldte isolationsceller. Den karakter og 
adfærd, som disse børn udviser, bliver opfattet som udfoldelse af drifter og ondskab, der 
kun kan ændres ved hjælp af straf og revselse. Børnesynet blandt de private velgørere i 
slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet er således præget af det kristne 
menneskesyn, hvor opdragelsesetikken tilsiger, at man om nødvendigt med straf og 
revselse skal hindre barnets udfoldelser af egoisme og medvirke til at undgå det onde.32

I begyndelsen af 1900-tallet ses tillige en udvikling fra ikke-differentierede 
institutioner såsom fattighuse og arbejdsanstalter til et differentieret forsorgssystem 
beroende på alder og forsorgsbehov.33 Samtidig sker der ændringer af betegnelserne 
på børneforsorgens institutioner fra, at der taltes om anstalter, til at de selv samme 
institutioner i stigende grad bliver benævnt som forskellige typer af “hjem”. Anbrin-
gelserne sker overvejende på de private anstalter og hjem, som for langt de flestes 
vedkommende er finansierede og drevet af velgørende foreninger samt gennem legater 
og arv fra velgørende og velhavende enkeltpersoner. Periodens lovgivning afspejler dog 
en udvikling fra, at området alene er præget af privat velgørenhed og ansvarlighed, 
til en overordnet statslig regulering på en række områder, men bestemt ikke alle.34 

Med Værgerådslovens ikrafttræden i 1923 får de enkelte værgeråd større selv-
stændighed, og overværgerådet bliver primært en ankeinstans. 

I årene efter Børnelovens ikrafttræden i 1905 anbringes den største andel af de 
såkaldte fjernede børn og unge i privat pleje, hvilket også anbefales i selve lovgivningen 
med begrundelser om, at dette skal ske for de mindst belastede børn, og at privat 
pleje udgør den mindste afvigelse fra de forhold, hvorunder et barn lever i sit såkaldte 
“naturlige hjem”.35 Der anbringes dog færre og færre børn i privat pleje i 1920’erne. 
Efter Værgerådslovens ikrafttræden i 1923, er privat pleje den mindst anvendte 
anbringelsesform. Opdragelseshjemmene,36 som er både skolehjem og ungdomshjem, 
er den næsthyppigste anbringelsesform, mens der er en tiltagende tendens til at 

30 Rasmussen, J. W. (1970).
31 Petersen, Lis (1987); Bryderup, Inge M. (2011, 2015). Bjerre, Cecilie (2021). 
32 Øgendahl, Claus (2000); Bryderup, Inge M. (2005, 2011, 2015).
33 Ebsen, Frank (2012).
34 Bryderup, Inge M. (2005) s. 114.
35 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 71.
36 Op gennem historien anvendes begrebet opdragelseshjem ofte som en samlebetegnelse for mange 

typer af institutioner.
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anbringe børn og unge på optagelseshjem37 i denne periode. Anbringelserne på 
børnehjemmene viser en nogenlunde konstant andel i de første årtier i 1900-tallet. 

Samlet er der i 1920’erne tale om en anbringelsesfrekvens på omkring 1 %, og her 
er cirka halvdelen af børnene og de unge anbragt af de statslige tilsynsværger, mens 
den anden halvdel er anbragt af private personer eller af de velgørende foreninger.38 
Der sker således en udvikling efter Børnelovens ikrafttræden, hvor staten i stigende 
grad begynder at anbringe børn. Tidligere har alle anbringelser været foretaget af 
velgørende foreninger og private, herunder fædrene til de såkaldte “uægte” børn. 

Hovedparten af datidens institutioner er privatejede eller ejede af velgørende 
foreninger, hvor under halvdelen af dem er godkendt til at modtage såkaldte vær-
gerådsbørn, det vil sige børn, der bliver anbragt af staten.39

Med udformningen af Børneloven og med de senere ændringer i den såkaldte 
værgerådslov vælger staten at knytte opdragelse og straf i forhold til “de forbryderske 
og forsømte børn og unge personer” til de private filantropiske foreninger, herunder 
de private børnehjem og opdragelseshjem. I de øvrige nordiske lande vælger man i 
modsætning til i Danmark at statsliggøre de eksisterende institutioner i forbindelse 
med indførelse af den første mere omfattende lovgivning på området. Dette valg er 
afgørende for den historiske udvikling af den danske børne- og ungdomsforsorg,40 
som forbliver “privatiseret” langt op i 1900-tallet. Det betyder også, at lovgivnin-
gen udtrykker minimal interesse for forholdene på de private institutioner indtil 
1950’erne, hvor der også kommer mere statslig finansiering til.

Analyser af de første lovgivninger viser, at fjernelsen af børnene i Danmark 
bliver opfattet som statens primære opgave, mens selve opdragelsen bliver anset 
som bedst varetaget af borgerskabet gennem de private filantropiske foreninger, og 
her er det humanistiske kristne grundlag og kaldstanken afgørende i begyndelsen 
af 1900-tallet. Lovgivningen indeholder kun ganske få beskrivelser af krav og regler 
om forholdene på de statslige og private institutioner. De utallige beretninger om 
forholdene på institutionerne bekræfter, at det er selve fjernelsen, der anses som det 
væsentligste, mens omsorgen for og opdragelsen af børnene og de unge er uden for 
statslig interesse.41

37 Optagelseshjem er hjem, hvor et barn eller en ung kan anbringes til observation, hvis et værgeråd 
er usikker i sin bedømmelse af barnets “karakter”, og her er tale om midlertidige anbringelser. I 
1910 er der over 20 optagelseshjem, og i 1918 er antallet steget til 44 optagelseshjem, der modtager 
værgerådsbørn. Se Bryderup, Inge M. (2005) s. 70.

38 Bryderup, Inge M. (2005) s. 109.
39 Bryderup, Inge M. (2005) s. 102.
40 Bryderup, Inge M. (2005).
41 Bryderup, Inge M. (2005) s. 81.
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Lovgivning og anbringelser i 1930’erne og 1940’erne
De efterfølgende årtier – 1930’erne og 1940’erne – er en begivenhedsrig periode 
på det socialpolitiske område, hvor lovene om forebyggende børneforsorg, Vær-
gerådsloven og loven om tilsyn med børn fra henholdsvis 1919, 1922 og 1924 
bliver samlet i Socialreformen i 1933 i Lov om offentlig Forsorg. I forbindelse med 
Socialreformens ikrafttræden overgår børneforsorgens institutioner som nævnt 
til Socialministeriet. Lovgivningsændringerne i forhold til forbedringer af den 
økonomisk trængte børneforsorg sker dog først i 1947, og som vi senere skal se også 
i 1951, 1958, 1961 og 1965.42

De to årtier 1930’erne og 1940’erne er en periode i historien, der ofte bliver 
benævnt som hygiejnens årtier,43 hvor begreberne ro, regelmæssighed og renlighed 
vinder indpas især omkring børneopdragelse. Børns vilkår og opdragelse er temaer, der 
generelt er på dagsordenen i hele samfundet i disse årtier. Regler, regelmæssighed og 
disciplin erstatter således i stigende grad straf og revselse i børneforsorgen. Samtidig er 
den personlige hygiejne og rengøring af hjemmene i højsædet. I 1930’erne kommer 
det såkaldte befolkningsspørgsmål – det vil sige frygten for de samfundsmæssige 
konsekvenser af nedgangen i antallet af fødsler – for alvor på den politiske dagsor-
den, og dette fører til en række nye socialpolitiske initiativer i perioden, som for 
eksempel etablering af Mødrehjælpen i statsligt regi. I 1945-46 indføres også lovene 
om svangerskabshygiejne og om lægeundersøgelse af børn, som er forebyggende 
helbredsundersøgelser af kvinder før og efter fødsel og af børn under skolealderen.44

Med forsorgsloven i 1933 etableres børneværnsudvalg i stedet for værgerådene, som 
samler administrationen mere lokalt under kommunernes sociale udvalg. Børnene, 
der bliver anbragt, får andre mere “tidssvarende” betegnelser, mens kategorierne af 
institutioner bliver bibeholdt, dog med yderligere specialisering. Anbringelse i privat 
pleje anbefales fortsat med samme begrundelser som i den tidligere lovgivning. 

Anden Verdenskrig er en periode uden den store statslige aktivitet i forhold til den 
økonomisk trængte børneforsorg. Lovgivningen fra 1947 om støtte til anerkendte 
private opdragelseshjem betyder, at fra 1949 kan alene børnehjem med under tyve 
børn være private, lederejede hjem. De øvrige indgår en slags driftsoverenskomster 
som selvejende institutioner eller bliver overtaget af en anerkendt forening. Disse 
initiativer forbedrer opdragelseshjemmenes økonomiske forhold.45 

I 1930’erne og 1940’erne kan børn og unge anbringes på følgende fire typer 
af hjem: Børnehjem (herunder almindelige børnehjem, spædbørnehjem, sinke-
hjem og hjem for børn med særlige tilpasningsvanskeligheder), optagelseshjem/
iagttagelseshjem, skolehjem og ungdomshjem. Derudover kan anbringelse også 

42 Bryderup, Inge M. (2005) s. 157.
43 Schmidt, Lars-Henrik & Kristensen, Jens Erik (1986).
44 Bryderup, Inge M. (2005) s. 162.
45 Bryderup, Inge M. (2005) s. 174.
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ske i  lærlingeplejehjem, tjenestepigeskole, fredehjem,46 welanderbørnehjem,47 
sømandsskoler, husholdningsskoler, realskoler eller rekreationshjem. Dertil kommer 
anbringelser i privat pleje, der som nævnt også anbefales i Forsorgsloven.48

Omfanget af anbringelser og tilsyn i disse årtier kan skønnes til at være henholdsvis 
1,3 % af alle 0-17-årige, der er anbragt på forskellige former for institutioner og i 
familiepleje samt en andel af børn med tilsyn på cirka 5 %. Til sammenligning er der 
i 1920’erne belæg for at skønne, at 1 % af samtlige børn er anbragt på institutioner 
og i familiepleje, mens knap 2 % af samtlige børn får tilsyn. Der er således tale 
om stigninger på begge områder og i særdeleshed i forhold til antallet af børn, der 
modtager tilsyn.49

I disse årtier anbringes hovedparten – omkring 80 % – af alle børn på de oven-
nævnte institutioner, hvor der sker en stigning i såvel anbringelser på optagelseshjem/
iagttagelseshjem som børnehjem og skolehjem i 1940’erne.50 Andelen af børn, der 
bliver anbragt i familiepleje, ligger i disse årtier på 13-14 % af samtlige anbragte.51 Det 
sker, på trods af at lovgivningen både i Børneloven, Værgerådsloven og Forsorgsloven 
samt de efterfølgende lovgivninger konstant anbefaler anbringelser i familiepleje med 
den begrundelse, at denne anbringelsesform anses for at være “den mindste afvigelse 
fra de forhold, hvorunder et barn lever i sit naturlige hjem”.52 

Statens økonomiske engagement i børneforsorgen er stigende i perioden, og det 
skyldes primært, at statens kontrol i forhold til forældres opdragelse af deres børn øges 
eksplosivt i disse årtier, hvilket primært viser sig som en stigning i antallet af tilsyn.53

Der eksisterer imidlertid fortsat få offentligt ejede opdragelseshjem. I 1943 er 
der ifølge Horsten i alt 360 opdragelseshjem, og heraf er under 20 offentligt ejede.54 
I begyndelsen af 1940’erne er cirka 200 af disse hjem helt afhængige af ledernes 
personlige økonomiske forhold.55 Langt de fleste institutioner er således fortsat 
privatejede og privat finansierede.

46 Fredehjem er hjem for børn, som i dag ville blive betegnet som børn med psykiske og fysiske funkti-
onsnedsættelser.

47 Welanderbørnehjem bliver oprettet for børn med medfødt syfilis, hvilket er en udbredt sygdom fra 
omkring år 1900 og i flere efterfølgende årtier. Den svenske læge Edvard Vilhelm Welander opretter 
år 1900 det første Welanderhjem, som giver medicinsk behandling til børn. Det første danske Welan-
derhjem åbner i 1905 i Tåstrup, og nogle år senere kommer endnu et til i tilknytning til Bispebjerg 
Hospital.

48 Bryderup, Inge M. (2005) s. 203.
49 Bryderup, Inge M. (2005) s. 217.
50 Bryderup, Inge M. (2005) s. 210.
51 Grønhøj, Bodil og Pruzan, Vita (1974).
52 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 35.
53 Bryderup, Inge M. (2005) s. 217.
54 Bryderup, Inge M. (2005) s. 220.
55 Horsten, Holger (1946) s. 98. 
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Institutionerne differentieres yderligere i disse årtier både i forhold til børnenes 
alder og problemstillinger. Det første behandlingshjem bliver godkendt i 1949, og 
mange flere kommer til i de efterfølgende år. De fleste af disse nye behandlingshjem 
opfatter deres målgruppe som “tidligt skadede børn”, der skal have en “individuel 
behandling”.56 Behandlingshjemmene godkendes af Direktoratet, hvor man vurderer, 
at de skal ledes af psykologer. Dette foregår indtil Bistandslovens ikrafttræden i 1976, 
hvorefter behandlingshjem ikke længere er en “officiel” betegnelse. Der findes dog 
stadig institutioner, der benævner sig selv som behandlingshjem.

I forbindelse med Socialreformens ikrafttræden i 1933 overgår børneforsorgens 
institutioner som nævnt til Socialministeriet, og lovgivningsændringerne i forhold 
til børneforsorgen er i disse årtier koncentreret om forskellige typer af efterfølgende 
ændringer i 1951, 1958, 1961 og 1965, som kort skal uddybes nedenfor.57 

Lovgivning og anbringelser i 1950’erne og 1960’erne
Udvalgsarbejde, betænkninger og bekendtgørelser i 1950’erne og 1960’erne signalerer 
nye syn på børn og unge samt på pædagogik og forebyggelse. Socialministeriet 
udgiver for første gang en egentlig vejledning omkring opdragelsesmæssige metoder 
i forhold til anbragte børn og unge i 1952, og en ny ideologi om frivillighed og 
tilbud i stedet for tvang vinder indpas i lovændringerne, især i 1958 og 1965, som 
dog først i praksis vinder indpas flere årtier senere.58 

Lovgivningen fra 1947 om økonomisk støtte til anerkendte, private opdragel-
seshjem forbedrer opdragelseshjemmenes økonomiske forhold, og det samme sker 
efter loven om offentlig støtte til institutioner under børneforsorg i 1951.59 En mere 
omfattende lovændring inden for børneforsorgen kommer i 1958, hvor forholdene 
bliver ændret væsentligt omkring administrative forhold og i særdeleshed indførelse 
af frivillige anbringelser. I perioden fra den første børnelov i 1905 til 1958 er alle 
statslige anbringelser i princippet tvangsanbringelser, hvor forældremyndigheden 
overdrages til forstandere på institutionerne eller til foreningerne. Forældrene har 
ingen rettigheder i forhold til deres børn, når de anbringes, i disse fem årtier. 
Der sker desuden en forbedring af retssikkerheden omkring tvangsanbringelser 
samt en opprioritering af forebyggelse. På centralt plan oprettes et økonomisk og 
et pædagogisk nævn vedrørende børneforsorgen, og statens hidtidige overtilsyn 
med børneforsorgen bliver tildelt flere selvstændige beføjelser og ændrer navn til 
Direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen. 

Ved lovrevisionen i 1961 i Lov om offentlig forsorg bliver reglerne om bør-
ne- og ungdomsforsorg udskilt fra Forsorgsloven og gjort til en selvstændig lov. 

56 Torpe, Jørgen (1967).
57 Bryderup, Inge M. (2005) s. 157.
58 Bryderup, Inge M. (2005) s. 157.
59 Bryderup, Inge M. (2005) s. 174.
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Med  ændringen af Børne- og Ungdomsforsorgsloven i 1965 skelnes der mellem 
forebyggende børneværnsforanstaltninger og anbringelser uden for eget hjem. 
Indsatsen over for børn og unge skal nu ses under et familiepolitisk og et såkaldt 
socialpædagogisk helhedssyn – og ikke blot som sociale foranstaltninger med større 
eller mindre strenghed. Barnets situation skal således i højere grad ses i sammenhæng 
med familiens forhold. Den primære opgave anses i lovgivningen for at være at hjælpe 
familien og således at undgå anbringelse uden for hjemmet.60 

I 1950’erne og 1960’erne kan børn og unge i tillæg til anbringelse i privat pleje an-
bringes på følgende fire typer af hjem: Børnehjem (herunder almindelige børnehjem, 
spædbørnehjem, sinkehjem og hjem for børn med særlige tilpasningsvanskeligheder), 
optagelseshjem/iagttagelseshjem, skolehjem og ungdomshjem. Derudover kan 
anbringelse også ske i lærlingeplejehjem, tjenestepigeskole, fredehjem, welander-
børnehjem, sømandsskoler, husholdningsskoler, realskoler eller rekreationshjem.61

Institutionerne differentieres således i disse årtier både i forhold til børnenes 
alder og problemstillinger. Det første behandlingshjem bliver godkendt i 1949, og 
mange flere kommer til i de efterfølgende år. De fleste af disse nye behandlingshjem 
opfatter som nævnt deres målgruppe som “tidligt skadede børn”, der skal have en 
“individuel behandling”.62

Omfanget af anbringelser og tilsyn i disser årtier er henholdsvis 1,2 %, der er 
anbragt på opdragelseshjem og i familiepleje, samt en andel af børn med tilsyn på 
cirka 4 %. Til sammenligning er det i 1940’erne 1,3 % af samtlige børn og unge, 
som er anbragt på institutioner og i familiepleje, mens 5 % af samtlige børn får 
tilsyn. Der er således tale om et mindre fald i antallet af tilsyn og en svagt faldende 
tendens i forhold til anbringelser.63

Forskellige former for institutionsanbringelser udgør fortsat den mest anvendte 
anbringelsesform i 1950’erne og 1960’erne, mens anbringelser i privat pleje fortsat 
ligger på 13-14 % af alle anbringelser.64 Dette sker på trods af lovgivningens anbe-
falinger af anvendelse af privat pleje.

I 1951 er der i alt 344 opdragelseshjem, og heraf er 40 institutioner stats- eller 
kommunehjem.65 Der er således tale om en stigning fra 20 til 40 statslige/kommunale 
institutioner siden 1943, men børneforsorgen er således fortsat præget af de mange 
private eller foreningsejede opdragelseshjem.

60 Bryderup, Inge M. (2005) s. 198.
61 Bryderup, Inge M. (2005) s. 203.
62 Torpe, Jørgen (1967).
63 Bryderup, Inge M. (2005) s. 217.
64 Bryderup, Inge M. (2005) s. 214.
65 Horsten, Holger (1951) s. 92.
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Lovgivning og anbringelser i 1970’erne og 1980’erne
Socialpolitikken i 1970’erne og 1980’erne er karakteriseret ved gennemførelse af 
Bistandsloven med ikrafttræden i 1976. Her indføres det såkaldte enstrengede system 
og et helhedssyn, der tilsammen skal sikre, at der gives hurtig hjælp, som kan modvirke 
udviklingen af mere omfattende sociale problemer. Det er nu de sociale udvalg, som 
er nedsat af kommunalbestyrelsen, der er ansvarlige for det generelle tilsyn med 
alle børn i kommunen og med at meddele henstilling, pålæg og rådgivning med 
hensyn til børnenes pleje eller behandling samt anbringelser. Det betones desuden i 
lovgivningen, at der skal samarbejdes med familierne.66 Bistandslovens udformning 
og funktioner er udviklet i perioden før 1980’ernes arbejdsløshed og begrænsede 
ressourcer. I 1980’erne – og som vi skal se i det efterfølgende afsnit også i begyndelsen 
af 1990’erne – udformes en række love og lovgivningsændringer, der søger at tilpasse 
de store reformers bestemmelser til de ændrede samfundsmæssige forhold. 

En anden generel socialpolitisk tendens fra 1980’erne og de efterfølgende årtier, 
der også slår igennem og har konsekvenser i forhold til anbringelsesområdet, 
er decentraliseringen. Med Bistandsloven og lovændringerne i 1985 fralægger 
staten sig store dele af ansvaret på dette område og stiller fortsat ingen lovkrav 
til institutionsstandard og -antal. De daværende amtskommuner påføres øgede 
udgifter og større opgaver. De skal nu betale halvdelen af udgifterne ved alle 
anbringelserne, og de skal godkende og føre tilsyn med anbringelsessteder med 
mere end fire anbragte uden egentlig at få større indflydelse, idet de enkelte 
kommuner stadig helt suverænt kan vælge anbringelsesform. Decentraliseringen 
betyder blandt andet, at der er store uligheder og forskelle i anbringelsespraksis i 
de forskellige dele af landet.67

Det generelle syn på børn ændres i 1970’erne og 1980’erne samt i de efterfølgende 
årtier til et børnesyn, hvor børn anses for at blive født som ligeværdige og af natur 
er samarbejdsvillige.68 Disse tendenser understøttes af psykologiske udgivelser i 
1990’erne som for eksempel Jesper Juuls bog om “kompetente børn” og Dion 
Sommers beskrivelser af forhandlingskulturen, som er en ny måde at inddrage og 
være sammen med børn på, hvilket beskrives som et historisk fænomen af nyere 
dato.69 Børnesynet forandres også i disse årtier på institutionerne, hvor der sker 
en opløsning af autoritetsrelationerne mellem voksne og børn. Der forekommer 
endvidere en stigende tendens til individualisering. Det gælder i lovgivningen, 
hvor de særlige behov knyttes til individet, der i kraft af disse har brug for særlig 
støtte og individuelt differentierede indsatsformer. På institutionerne er der både 
tale om tendenser til kategoriseringer gennem anvendelse af diverse psykologiske 

66 Bryderup, Inge M. (2005) s. 270.
67 Bryderup, Inge M. (2005) s. 300.
68 Bryderup, Inge M. (2005, 2011).
69 Juul, Jesper (1995); Sommer, Dion (1996).
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diagnoser og samtidig en stigende grad af individualisering i synet på de anbragte 
børn og unge.70 

I Bistandsloven er der ikke længere bestemmelser om, at lovgivningen omfatter 
specifikke grupper af børn og unge. Bistandsloven er gældende for alle kommunens 
børn og familier, og den indeholder brede bestemmelser om foranstaltninger og 
anbringelsesformer, der ikke er knyttet til bestemte grupper af børn og unge.

Indtil 1976 anvendes den brede betegnelse “børne- og ungdomshjem”, som med 
Bistandslovens indførelse bliver afløst af den brede betegnelse “døgninstitutioner”. 
Det er først med lovændringerne i 1993 og senere i Serviceloven, at der skabes 
muligheder for godkendelse af socialpædagogiske opholdssteder, som bliver foretaget 
af kommunalbestyrelsen i perioden 1993-1998 og herefter af de daværende amter. 
I Bistandsloven præciseres forståelsen af socialpædagogiske opholdssteder ikke 
yderligere, men de nævnes i sammenhæng med betegnelsen “private døgnplejehjem”, 
hvor “opholdssteder og private hjem, der modtager flere end 4 børn under 18 
år i pleje, kun må oprettes og drives med tilladelse fra kommunalbestyrelsen”.71 
Samtidig fortsætter lovgivningen med at anbefale familiepleje frem for anbringelse 
på institution. 

De tre anbringelsesformer døgninstitutioner og familiepleje samt især social-
pædagogiske opholdssteder undergår store forandringer i 1970’erne og 1980’erne.72 
Forløberne for de socialpædagogiske opholdssteder kommer til i 1970’erne, hvor de 
opstår som alternativer til døgninstitutionerne ud fra en tænkning i at skabe alternative 
og familielignende levemiljøer samt at anvende kreative pædagogiske metoder i 
forhold til nogle få anbragte børn, ofte mellem 4 og 6 børn eller unge. De betegner 
sig oftest som “mini-institutioner”, “miljøer”, “alternativer” eller “kollektiver”, men 
kan alle karakteriseres som forløbere for de senere socialpædagogiske opholdssteder.

Der findes ikke undersøgelser af de socialpædagogiske opholdssteders historie, 
men “Forskningsgruppen vedrørende arbejds- og levemiljøer” på AAU foretager en 
række kortlægninger og undersøgelser af disse såkaldte alternative institutioner i 
1970’erne og 1980’erne.73 Undersøgelserne viser, at langt de fleste af disse institutioner 
bliver godkendt som udvidede plejefamilier med mere end 4 anbragte børn og unge. 
Mange af de lidt større alternative institutioner bliver godkendt som selvejende 
døgninstitutioner – det gælder for eksempel nogle af de første og mest kendte 
alternative institutioner som Børnecentret Fjordhøj (oprettet i 1969), Majgården 

70 Bryderup, Inge M. (2005) s. 374.
71 Social- og indenrigsministeriet (1996).
72 Øgendahl, Claus (2000) s. 317.
73 I kronologisk rækkefølge: Lund, Niels Ole og Hegland, Tore Jacob (1980); Gustafsson, Jeppe (1981); 

Hegland, Tore Jacob (1984); Hegland, Tore Jacob (1985); Hegland, Tore Jacob og Nørrung, Per 
(1987). 
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(oprettet i 1974) og Børnecentret Møllevangen (oprettet i 1973).74 Hegland vurderer, 
at der i midten af 1970’erne er 15-20 kollektive børne- og ungdomsmiljøer – også 
kaldet behandlingskollektiver – i hele Danmark, hvor Fjordhøj danner model for 
den pædagogiske tænkning i kollektive levemiljøer med voksne, deres egne børn og 
anbragte børn og unge.75 Han vurderer endvidere, at det, han kalder “det alternative 
anbringelsesområde”, ekspanderer med godt 10 % hvert år i 1980’erne.76

I 1981 udgiver forskningsgruppen på AAU en undersøgelse af 262 børn og 
unges forløb på 13 behandlingskollektiver. Gustafsson, som er forfatter på denne 
udgivelse, konkluderer, at hovedparten af klientellet har været unge mænd fra 
socialt udsatte baggrunde, hvor en fjerdedel forud har været anbragt på andre 
institutioner. Han karakteriserer klientellet som varieret, spændende fra børn og 
unge, der kunne anbringes i familiepleje, til såkaldte “tunge tilfælde” med “svære 
stof- eller alkoholproblemer, udtalte psykiske lidelser eller tung kriminalitet”.77 Han 
konkluderer desuden, at miljøerne har “succes” med 8 ud af 10 af de hårdt belastede 
og med næsten samtlige af de mindre belastede børn og unge.78

En systematisk oversigt angiver, at der i alt er 200 behandlingsprojekter i 1983, 
hvoraf 100 kan anses for at være såkaldte behandlingskollektiver med i alt cirka 1000 
anbragte børn og unge.79 Hegland vurderer, at “grænserne til det mere traditionelle 
og officielle institutionsapparat begynder at blive flydende”, og han begrunder dette 
med, at de mere “livsforms- og fællesskabsorienterede arbejdsformer vinder indpas 
i hele institutionsverdenen” i slutningen af 1980’erne.80

Efter kommunalreformens sammenlægninger af kommuner i 1970 sker der 
samtidig det, at der lukkes mange døgninstitutioner i løbet af 1980’erne. Ifølge 
Øgendahl opstår der for første gang i begyndelsen af 1990’erne ventelister i forhold 
til pladser på døgninstitutioner.81 Han fremhæver ligeledes, at udviklingen fører til, at 
såkaldte “hårdt belastede” børn anbringes i familiepleje, som ikke har den fornødne 
uddannelse til at tackle disse børn, og at mange socialpædagogiske opholdssteder 
vokser så meget, at de kommer til at minde om døgninstitutioner.82

Mens døgninstitutionerne i mange årtier har været den mest anvendte an-
bringelsesform, kommer denne anbringelsesform fra slutningen af 1980’erne på 
andenpladsen med en andel på cirka 25 % af anbringelserne. Antallet af anbringelser 
på socialpædagogiske opholdssteder er stigende efter Bistandslovens ikrafttræden, 

74 Hegland, Tore Jacob (1984) s. 97.
75 Hegland, Tore Jacob og Nørrung, Per (1987) s. 31.
76 Hegland, Tore Jacob (1985) s. 13.
77 Gustafsson, Jeppe (1981) s. 125.
78 Gustafsson, Jeppe (1981) s. 135.
79 Hegland, Tore Jacob og Nørrung, Per (1987) s. 31.
80 Hegland, Tore Jacob og Nørrung, Per (1987) s. 31.
81 Øgendahl, Claus (2000) s. 317.
82 Øgendahl, Claus (2000) s. 317.
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men stabiliserer sig i 1990’erne på et niveau på knap 15 %.83 Hvor andelen af 
anbringelser i familiepleje i en lang årrække ligger på knap 15 % af alle anbringelser, 
sker der i perioden fra 1969-1972 en stigning til 21 %. Stigningen fortsætter i de 
efterfølgende år til at blive på omkring 40 % af anbringelserne i 1988 – og denne 
andel forbliver konstant i de efterfølgende to årtier.84 Familiepleje bliver således i 
løbet af 1980’erne til den mest anvendte anbringelsesform. 

I slutningen af 1980’erne ser frekvenserne i forhold til indsatser blandt 0-17-årige 
børn og unge ud på følgende måde: andelen af anbringelser er på 1,2 %, mens tilsyn 
og beskikkelse af personlig rådgiver gives til cirka 4 % af alle 0-17-årige børn og unge.85

Både anbringelsesformer og forebyggende foranstaltninger undergår således 
forandringer i 1970’erne og 1980’erne, men der synes stadig at være nogenlunde 
den samme andel af børn og unge, der enten anbringes eller modtager tilsyn.86

Hvor anbringelser i hele barndommen, oftest indtil efter konfirmationen, har været 
almindelige i børneforsorgen i 70-80 år, begynder anbringelser efter Bistandslovens 
ikrafttræden at blive tidsbegrænsede, og der berettes også om ophold på og flytninger 
mellem flere institutioner i 1970’erne og 1980’erne.87

Lovgivning og anbringelser i 1990’erne, 2000’erne og 2010’erne
Fra januar 1993 bliver en række af de bestemmelser i Bistandsloven, som omhandler 
anbringelser af børn og unge, ændret – stærkt inspireret af Graversen-udvalgets 
betænkning.88 Der bliver indført en række kvalitetssikringsprocedurer til anvendelse i 
forbindelse med anbringelsesforløb – grundig forundersøgelse, handleplan, styrkelse 
af familiernes retssikkerhed og inddragelse af både børn og unge og deres forældre. 
Samtidig etableres flere typer af indsatsformer i forhold til socialt udsatte børn og 
unge og deres familier. 

Der etableres endvidere i 1993 en udvidelse af mulighederne for forebyggende 
foranstaltninger til både børn og unge og deres familier. Det bliver nu muligt at 
anvende forebyggende foranstaltninger som for eksempel konsulentbistand med 
hensyn til barnets eller den unges forhold; praktisk, pædagogisk eller anden støtte i 
hjemmet; familiebehandling; døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, 
barnet eller den unge; aflastningsordning; personlig rådgiver for barnet eller den unge 
og økonomisk støtte. Disse typer af foranstaltninger føres med videre i Serviceloven, 

83 Bryderup, Inge M. et al. (2001).
84 Ankestyrelsen (2014).
85 Bryderup, Inge M. et al. (2001).
86 Bryderup, Inge M. (2005) s. 329.
87 Christoffersen, Mogens N. (1988).
88 Graversen-udvalget bliver nedsat i 1988 og afgiver en betænkning i 1990. Udvalget skulle forberede 

nye regler på børn- og ungeområdet. Udvalget foreslår ændringer omkring retssikkerhedsproblemer-
ne i forbindelse med anbringelser uden samtykke og en række udvidelser af tilbuddene. Se Bryderup, 
Inge M. (2005) s. 282-285.
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som yderligere giver mulighed for at udpege en fast kontaktperson for barnet eller 
den unge.89 

I samme år, 1993, etableres Foreningen af danske døgninstitutioner for børn 
og unge, FADD, som er en fusion af den daværende Skole-behandlingshjems-
forening og Børnehjemsforeningen. Dette sker, 17 år efter at man i lovgivningen 
alene anvender den brede betegnelse “døgninstitutioner”. Landsforeningen af 
opholdssteder, LOS, oprettes i 1992, altså året før lovændringerne i 1993, der 
giver mulighed for godkendelse af opholdssteder. De to faglige organisationer 
på institutionsområdet eksisterer stadig, om end de begge har ændret deres 
navne. FADD inkluderer nu også dagbehandlingstilbud og hedder Foreningen 
af Danske Døgninstitutioner og Dagbehandlingstilbud. LOS dækker nu over 
Landsorganisationen for sociale tilbud. 

Den danske sociallovgivning bliver igen mere gennemgribende ændret per 1. 
juli 1998. Her bliver Bistandsloven, Styrelsesloven og Ankestyrelsesloven afløst af 
Administrationsloven, Lov om social service og Aktivloven. Lov om social service 
bliver ændret igen allerede i 2001 og 2002. Den såkaldte anbringelsesreform træder 
i kraft i 2006, og den indeholder en revision af Servicelovens bestemmelser omkring 
børn og unge. Endelig sker der en mere omfattende revision af Servicelovens 
bestemmelser omkring anbringelser af børn og unge i 2011 i form af Barnets 
Reform.

Desuden bliver der vedtaget en strukturreform, der efter 35 år med den kommunale 
og den sociale styrelseslov ændrer på såvel eksisterede kommuner og amter som deres 
respektive opgavefordeling. Denne lov træder i kraft i 2007, og den har – ligesom 
kommunalreformen i 1970 – afgørende indflydelse på anbringelsesområdet. Til 
denne række af lovændringer, der udgør de aktuelle rammer for anbringelser af børn 
og unge, hører også Lov om socialt tilsyn, som træder i kraft i 2014.

De lovgivningsmæssige ændringer i Lov om social service i 1998 omhandler 
formål, rådgivning, tilsyn og underretningspligt, undersøgelser og foranstaltninger, 
anbringelser uden samtykke, ophør af anbringelser, anbringelsessteder og plan for 
ophold, samvær mellem forældre og børn, sagsbehandling og klagemuligheder samt 
magtanvendelse og finansiering.90

Både i Serviceloven i 1998 og i ændringer af Serviceloven i 2001, 2002, 2006 og 
i forbindelse med Barnets Reform i 2011 bliver der fastholdt bestemmelser om, at 
lovgivningen omfatter alle kommunens børn og familier samt brede bestemmelser 
om foranstaltninger og anbringelsesformer, der ikke er knyttet til bestemte grupper 
af børn og familier. Og i alle disse lovgivningsændringer fastholdes anbefalingen af 
anvendelse af familiepleje. 

89 Bryderup, Inge M. (2005) s. 326.
90 Bryderup, Inge M. (2005) s. 292.
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Det hedder i Serviceloven, at “formålet med at yde støtte til børn og unge, 
der har et særligt behov for dette, er at skabe de bedst mulige opvækstvilkår for 
disse børn og unge, så de på trods af deres “individuelle vanskeligheder” kan opnå 
de samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som deres 
jævnaldrende”.91 Børnene og de unge bliver således karakteriseret ved at have særlige 
behov for støtte, men det fremgår ikke, hvori de særlige behov består. Disse særlige 
behov kan først formuleres efter en grundig undersøgelse af barnets aktuelle forhold 
og opvækstvilkår, som derefter kommer til udtryk i den sociale handleplan. De 
anbringende myndigheder skal på baggrund af handleplanen træffe beslutning om, 
hvilken foranstaltning der vil være bedst egnet til at tilgodese barnet eller den unges 
særlige og individuelle behov for støtte ud fra en vurdering af, hvilken foranstaltning 
der “matcher” barnets særlige behov for støtte.

I 1998 sker der også ændringer i lovgivningen vedrørende undervisning af 
anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. 
Folketinget vedtager “Lov om ændring af folkeskolen”. I denne lovgivning defi-
neres undervisningen på døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder og 
dagbehandlingstilbud som specialundervisning, og denne undervisning henføres 
under folkeskolens regelsæt. Desuden præciseres regler for godkendelse, tilsyn og 
rådgivning i forbindelse med undervisningen på anbringelsessteder.92 Baggrunden 
for disse lovændringer er at finde i et udvalgsarbejde i Undervisningsministeriet,93 
hvor man vurderer, “at undervisningspligten for en ikke ubetydelig del af de 
anbragte børn opfyldes i ringe grad”. Undervisningspligten på døgninstitutioner 
har siden 1989 været omfattet af folkelovens bestemmelser, mens der for de børn, 
der er anbragt på socialpædagogiske opholdssteder, ikke er lovhjemmel i forhold 
til at opfylde undervisningspligten før lovændringen i 1998.94 I de efterfølgende 
år foretages en række justeringer af lovgivningen fra 1998, som blandt andet 
specificerer, at de interne skoler skal have mindst 10 elever for at blive godkendt; 
at anbragte skal undervises i folkeskolens fulde fagrække i overensstemmelse 
med folkeskolelovens regler om fag og timetal samt en række skærpede regler om 
henvisning, overenskomst og tilsyn.95 

Efter Servicelovens ikrafttræden i 1998 er der hovedsagelig tre anbringelses-
former, der kan tages i anvendelse i en kommune, når et barn eller en ung skal 
anbringes uden for hjemmet: døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder 
og familiepleje.96

91 Socialministeriet (2001b).
92 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s. 22. 
93 Undervisningsministeriet (1995); Undervisningsministeriet (1997).
94 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s. 21.
95 Ministeriet for børn og undervisning (2012).
96 Bryderup, Inge M. (2005) s. 314.
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Døgninstitutioner bliver den samlende betegnelse, men i praksis specialiserer 
anbringelsesformerne sig blandt andet efter børnenes alder, problemstillinger og 
behov, hvilket blandt andet fremgår af vejledninger til lovgivningen.97

De socialpædagogiske opholdssteder repræsenterer forskellige former for 
døgntilbud, der strækker sig over det lille opholdssted, der bliver drevet af en 
familie, til de noget større institutioner med mange ansatte samt kost- og efterskoler 
og skibsprojekter, der også kan oprettes som opholdssteder. Ved en ændring af 
Serviceloven bliver amtskommunen fra 1998 tildelt den fulde kompetence til 
godkendelse af og tilsyn med alle opholdssteder, idet antallet af opholdssteder med 
institutionslignende karakter – det vil sige med mere end fire børn og unge – er 
hurtigt voksende i denne periode.98 Amtsrådsforeningen oplyser, at der ved udgangen 
af 1998 er godkendt 343 opholdssteder. I år 2000 er i alt 406 opholdssteder blevet 
godkendt, og antallet af pladser er steget fra i 1998 at være 2.086 til 2.409 i år 2000. 
Der er ifølge Amtsrådsforeningen gennemsnitligt anbragt fem børn og unge på hvert 
socialpædagogisk opholdssted på dette tidspunkt.99

Med en lovændring i 2000 bliver en række af bestemmelserne om særlig støtte 
til børn og unge ændret med henblik på at styrke indsatsen.100 Ændringerne vedrører 
blandt andet formålsbestemmelsen, reglerne om underretningspligt, reglerne om 
anbringelse uden for hjemmet, tilbud særligt rettet mod de såkaldte utilpassede 
unge og tilbud til unge over 18 år. Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2001. 

I 2001 bliver den delte finansiering mellem amter og kommuner i forhold 
til dele af det sociale område desuden afløst af en grundtakstfinansiering.101 Der 
bliver fastsat særlige regler om, hvad et døgnophold omfatter, og om en særlig 
visitationsprocedure, som kommunerne skal følge, hvis de ønsker at inddrage 
amtskommunen i finansieringen af udgifter, der ligger over grundtaksten for det 
enkelte tilbud. Når der er enighed om indsatsen, betaler amtskommunen den del 
af udgifterne, der overstiger grundtaksten.102

Samtidig indføres regler om, at kommuner, når de yder hjælp til børn og unge, 
altid skal skønne, om der bør tilbydes en særlig handleplan. Loven træder i kraft den 
1. januar 2002 og bliver på mange områder en forløber for anbringelsesreformen 
i 2006.103

Lov om ændring af Lov om social service og Lov om retssikkerhed og administra-
tion på det sociale område – også kaldet “Anbringelsesreformen” – bliver vedtaget 

97 Bryderup Inge M. et al. (2001) s. 38.
98 Bryderup, Inge M. (2005) s. 315.
99 Amtsrådsforeningen (2002) s. 25.
100 Socialministeriet (2000).
101 Med Socialministeriet (2001a). 
102 Socialministeriet (2001).
103 Bryderup, Inge M. (2005) s. 297.
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i 2004 og træder i kraft i 2006. I Anbringelsesreformen understreges vigtigheden 
af, at udsatte børn og unge bliver set som aktører, der i videst muligt omfang bliver 
inddraget i deres egen sociale sag. Det bliver et lovkrav, at kommunen altid skal 
overveje, hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af familie og netværk. Det 
skal blandt andet undersøges, om det er muligt at anbringe barnet eller den unge hos 
personer i slægten eller i det nærmeste netværk. Anbringelsesreformen introducerer 
således netværkspleje som en ny form for familiepleje,104 hvor det skal overvejes, om 
en netværkspleje kan komme på tale, når et barn skal anbringes.105

Lovændringen omhandler også en række områder som tidlig indsats, bedre 
sagsbehandling, mere fokus på anbragte børns skolegang, større inddragelse af 
udsatte børn og deres familier, kontinuitet og kvalitet i anbringelser samt øget 
efterværn.106

Anbringelsesreformen fokuserer endvidere på, at man vægter en mere målrettet 
og systematisk indsats med henblik på en øget udnyttelse af ressourcerne. Der 
bliver stillet krav om øget præcisering og synliggørelse af indsatsbehov, indsats 
og resultater omkring anbringelsesarbejdet, det vil sige både før, under og efter 
opholdet, blandt andet for at undgå at skulle arbejde ud fra et såkaldt vilkårligt 
vurderingsgrundlag.107 Der bliver blandt andet stillet krav om kvalitetsstandarder, 
som myndighedspersonerne skal have mulighed for at opfylde og udfylde på adækvat 
vis i forhold til anbringelsens forløb og indholdsmæssige kvalitet.108

Efter Anbringelsesreformens ikrafttræden er der fortsat tre former for anbringelser 
– døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder og familiepleje, hvor der i 
sidstnævnte tilfælde kan være tale om både almindelig familiepleje og netværkspleje.

Det er karakteristisk for Anbringelsesreformen, at både børn, unge, familier og 
øvrige netværk skal inddrages i undersøgelser og beslutninger i forhold til børnenes 
“sag”.

Med ikrafttræden i 2007 bliver der vedtaget en strukturreform, som efter 35 år med 
den kommunale og den sociale styrelseslov ændrer på såvel eksisterede kommuner 
og amter som deres respektive opgavefordeling. Denne lov har afgørende indflydelse 
på anbringelsesområdet. Reformen indeholder blandt andet bestemmelser om 
nedlæggelse af amterne og om sammenlægning af kommuner. Kommunesammenlæg-
ningerne reducerer antallet af kommuner fra 275 til 98. Der bliver endvidere oprettet 
fem regioner i stedet for de daværende 14 amter. Regionernes ansvarsområder er 

104 Ordet netværksanbringelser bliver anvendt i stedet for slægtsanbringelser, da der ikke behøver at være 
biologiske bånd mellem barnet og familien, men blot en relation som eksisterer på forhånd.

105 Socialministeriet (2006a).
106 Socialministeriet (2005).
107 Socialministeriet (2006c). 
108 Kvalitetsstandarder for voksne udarbejdes i henhold til Servicelovens § 189 (tidligere § 139) og kvali-

tetsstandarder for sagsbehandlingen rettet mod særligt udsatte børn og unge udarbejdes i henhold til 
Servicelovens § 184 (tidligere § 138). Sidstnævnte specificeres i Socialministeriet (2006c). 

© Forlaget Klim



37

Kapitel I.1: Et historisk blik på danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

sundhedsvæsenet, udarbejdelse af udviklingsplaner, en række institutioner for udsatte 
grupper samt oprettelse af trafikselskaber. Kommunerne får overdraget ansvaret for 
at varetage langt de fleste borgervendte opgaver, herunder det sociale område, hvor 
kommunerne skal finansiere og varetage alle myndighedsopgaver. Regionerne får 
drifts- og forsyningsansvar samt pligt til at udvikle tilbuddene for de tidligere amtslige 
institutioner, som ligger i regionen. Dette gælder dog ikke institutioner for børn og 
unge, der på grund af sociale eller adfærdsmæssige problemer skal anbringes uden 
for hjemmet, som i stedet overgår til beliggenhedskommunen.109

Sammenlægningerne af kommuner og ændringerne i opgavefordelingen fører 
blandt andet til, at der bliver nedlagt en række både amtskommunale, kommunale 
og private døgninstitutioner, og det gælder især specialinstitutioner og institutioner 
for mindre børn.110

I 2011 træder Barnets Reform i kraft, og den skal ses i sammenhæng med 
Anbringelsesreformen fra 2006. Hensigten med lovændringen er at støtte udsatte 
børn og unges muligheder for trivsel yderligere. I denne forbindelse er der tale om 
ændringer i forskellige tiltag, som i reformen bliver udmøntet inden for fire temaer: 
tryghed i opvæksten (nærhed og omsorg); børns og unges rettigheder; tidlig indsats 
og kvalitet i indsatsen.

Reformen fastslår, at det er “barnets tarv”, som skal være i centrum, hvorfor 
den helt konkret tager afsæt i at styrke indsatsen i forhold til de fire ovennævnte 
fokuspunkter. Desuden skærper reformen et yderligere fokus på forældrene og på 
netværkets betydning. I denne sammenhæng sætter Barnets Reform fokus på, at 
udsatte børn og unge skal styrkes i den nødvendige forberedelse til et liv som voksne, 
hvorfor lovgivningen blandt andet søger at præcisere de bedst mulige rammer for 
en bedre og mere målrettet indsats over for udsatte børn og unge og deres familier.111 

Disse forhold afspejledes også i den nye formålsparagraf i Barnets Reform 
i Servicelovens § 46: Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et 
særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme 
muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som 
deres jævnaldrende. Støtten skal ydes med henblik på at “sikre barnets eller den 
unges bedste” og skal have til formål at 1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt 
omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, blandt andet ved at 
understøtte barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk; 
2) sikre barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning 
af kompetencer til at indgå i sociale relationer og netværk; 3) understøtte barnets 
eller den unges skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse; 4) fremme 

109 Bryderup, Inge M. (2005) s. 307.
110 Ifølge tal fra FADD (Foreningen af Danske Døgninstitutioner og Dagtilbud) er 47 døgninstitutioner 

for udsatte børn og unge ud af 165 lukket i perioden fra 2010 til 2020 – det vil sige 28 %.
111 Bryderup, Inge M. & Trentel, Marlene Q. (2012) s. 21.
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barnets eller den unges sundhed og trivsel og 5) forberede barnet eller den unge 
til et selvstændigt voksenliv.112

Støtten skal i hvert enkelt tilfælde tilrettelægges på baggrund af en konkret 
vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges og familiens forhold. Støtten 
skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, og barnets eller den unges 
synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i overensstemmelse med alder 
og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder skal så vidt muligt løses i 
samarbejde med familien og med dennes medvirken. Hvis dette ikke er muligt, 
skal foranstaltningens baggrund, formål og indhold tydeliggøres for forældremyn-
dighedsindehaveren og for barnet eller den unge.

Ud over anbringelser på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdsste-
der findes der efter Barnets Reform tre forskellige formelle, lovgivningsmæssigt 
afgrænsede former for familiepleje – den almindelige familiepleje, den kommu-
nale familiepleje og netværksfamiliepleje.113 Den nye form for familiepleje – den 
kommunale familiepleje – er ifølge Barnets Reform familieplejere, der som følge 
af deres særlige kompetencer og kvalifikationer bliver godkendt til at have de 
børn i pleje, som anses for at have mere komplekse problemstillinger end børn i 
almindelige familieplejere har. I lovgivningen er der fortsat anbefalinger i forhold 
til anvendelse af familiepleje.114 

Loven om socialtilsyn – eller tilsynsreformen, som den også bliver kaldt – træder 
i kraft i 2014 og medfører en del ændringer i forhold til godkendelser af og tilsyn 
med anbringelsessteder. Først og fremmest er det ikke længere anbringelseskom-
munen, der skal godkende og føre driftsorienteret tilsyn med døgninstitutioner 
og socialpædagogiske opholdssteder samt familieplejere. Det er i stedet det sociale 
tilsyn, der varetages af fem forskellige kommuner inden for hvert af landets fem 
regioner. Det sociale tilsyn foretager den generelle godkendelse og udfører også de 
såkaldte driftsorienterede tilsyn med alle landets døgntilbud. Med tilsynsreformen 
sker der desuden en række skærpelser i forhold til både godkendelse af og tilsyn 
med alle døgntilbud.

Der sker igen lovændringer i Serviceloven per 1. juli 2019 med henblik på at 
forbedre forholdene for plejefamilierne. Kategorierne den almindelige familiepleje, 
den kommunale familiepleje og netværksfamiliepleje erstattes af kategorierne almen 
plejefamilie, forstærket plejefamilie, specialiseret plejefamilie og netværksplejefamilie, 
der alle godkendes af Socialtilsynet. Den almene plejefamilie godkendes i forhold til 
at kunne levere en grundlæggende indsats i forhold til ét eller flere plejebørn med 

112 Social- og Ældreministeriet (2022), mine kursiveringer.
113 Netværksplejen omtales ofte som slægts- og netværkspleje. Begrebet slægtspleje anvendes dog ikke i 

lovgivningen, men beskrives inden for kategorien netværkspleje i eksempelvis Håndbog om anbrin-
gelsesreformen. Se Socialstyrelsen (2007) s. 125.

114 Socialstyrelsen (2011) s. 153.
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lettere eller moderate støttebehov. Forstærkede plejefamilier godkendes til at varetage 
omsorgen og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med moderate til svære 
belastningsgrader. Specialiserede plejefamilier godkendes til at varetage omsorgen 
og sikre udvikling og trivsel for børn og unge med svære belastningsgrader, mens 
netværksplejefamilier bevares i sin nuværende form.115

Efter at Lov om social service træder i kraft i 1998, er der op gennem 2000’erne 
og 2010’erne hovedsagelig tre anbringelsesformer, som bliver anvendt i kommunerne, 
når et barn eller en ung skal anbringes uden for hjemmet: døgninstitutioner, socialpæ-
dagogiske opholdssteder og familiepleje. Den almindelige familiepleje eksisterer i hele 
perioden, men med Anbringelsesreformen i 2006 kommer netværksfamiliepleje til, 
og med Barnets Reform indføres en tredje form – den kommunale familiepleje. Disse 
kategorier erstattes som nævnt i 2019 af den almene plejefamilie, den forstærkede 
plejefamilie, den specialiserede plejefamilie og som tidligere netværksplejefamilier.
Mens døgninstitutionerne i mange årtier har været den mest anvendte anbringelses-
form, kommer denne anbringelsesform fra slutningen af 1980’erne på andenpladsen 
med en andel på cirka en fjerdedel af anbringelserne. Der sker et yderligere fald i 
andelen af anbringelser fra 24 % i 2006 til 20 % i 2015. Antallet af anbringelser 
på socialpædagogiske opholdssteder er stigende efter Bistandslovens ikrafttræden, 
men stabiliserer sig i 1990’erne på et niveau på cirka 15 %. Fra omkring år 2000 er 
socialpædagogiske opholdssteder således den tredje hyppigste anbringelsesform, og 
anbringelserne her er faldende i 2010’erne fra 17 % til 13 % af alle anbringelser. Fra 
slutningen af 1980’erne og de efterfølgende to årtier ligger anbringelser i familiepleje 
på omkring 40 % af anbringelserne. Den hyppigst anvendte anbringelsesform er 
således familiepleje, og en stigende andel af anbringelserne foregår i familiepleje i 
2010’erne. I 2015 er det således 62 % af alle anbragte børn og unge, der er placeret i 
familiepleje, og langt størstedelen – 50 % af alle anbragte børn og unge – er anbragt 
i den almindelige familiepleje. Den almindelige familiepleje er således den mest 
anvendte anbringelsesform i Danmark.116

I år 2000 bliver 1,2 % af alle 0-17-årige børn og unge anbragt enten på døgn-
institutioner, på socialpædagogiske opholdssteder eller i familiepleje. Der er i takt 
med faldet i det samlede antal af 0-17-årige børn og unge tale om et nominelt fald i 
antallet af anbragte børn og unge fra at være på næsten 14.000 i år 2000 til at være 
på godt 11.000 i 2015. Imidlertid anbringes der fortsat cirka 1 % af samtlige børn 
og unge – anbringelsesfrekvensen er i 2015 på 1,01 %.117 

Andelen af anbringelser, der overdrages til privat regi, er også relativt høj i disse 
årtier. I de første cirka tredive år efter den første Børnelovs ikrafttræden er der meget få 

115 Social- og Indenrigsministeriet (2019).
116 Se næste kapitel, hvor de aktuelle anbringelsestal og udviklingen i de senere år uddybes. 
117 Egne beregninger med anvendelse af tal på anbringelser og befolkningstal fra Danmarks Statistik. 
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statslige institutioner. I år 2000 er omkring 40 % af alle døgninstitutioner private – det 
vil sige selvejende, fondsejede, privat- eller lederejede – og det samme gælder næsten 
80 % af de socialpædagogiske opholdssteder. Det betyder, at mere end halvdelen af 
samtlige anbringelser på institutioner foregår i privat regi.118 Dertil kommer de 40 % 
af samtlige anbringelser, som på dette tidspunkt foregår i privat familiepleje. Der er 
således fortsat tale om, at hovedparten af alle anbringelser foregår i privat regi, om end 
flere institutioner bliver oprettet som amtskommunale eller kommunale institutioner.119

Som vi skal se i det indledende kapitel i den efterfølgende del II om undersøgelsens 
aktuelle karakteristik af danske institutioner, er udviklingen i såvel anbringelses-
frekvens som anbringelser på de forskellige anbringelsesformer konstant i perioden 
fra 2016 til 2020. Det sker efter en uddybning af den aktuelle lovgivning vedrørende 
anbringelser – ligeledes i del II. Men først skal der foretages en opsummering af 
de overordnede historiske tendenser i udviklingen i dansk børneforsorg med fokus 
på tendenser i lovgivningen og på anbringelser på danske døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder.

Et historisk blik på danske døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder – sammenfattende perspektiveringer
På baggrund af den forudgående belysning af den socialpolitiske historie med fokus 
på anbringelser af børn og unge på institutioner kan en række udviklingstendenser 
opsummeres. De mest centrale udviklingstendenser skal belyses i de følgende tre 
temaer: overordnede tendenser i lovgivningen på anbringelsesområdet; udviklingen i 
anvendelse af anbringelsesformer og udviklingen i anbringelser i privat og offentligt regi.

Socialpolitiske tendenser i lovgivningen på anbringelsesområdet
Den historiske udvikling viser, at der er tale om mange og omfattende ændringer 
over tid i form af både centrale større reformer og ændringer til disse – Børneloven 
fra 1905 (med ændringer i Værgerådsloven i 1923); Lov om offentlig Forsorg i 1933 
(med ændringer i 1947, 1951, 1958 og 1961); Børne- og Ungdomsforsorgsloven 
i 1965; Bistandsloven i 1976 (med ændringer i 1993) og Lov om social service i 
1998 (med ændringer i 2001 og 2002 samt Anbringelsesreformen i 2006 og Barnets 
Reform i 2011) og Lov om socialtilsyn i 2014.

I disse lovgivninger ændres synet på børn over tid fra at være målgrupper, der 
defineres som kriminelle, usædelige og uforsørgede børn, som skal straffes, isoleres, 
opdrages og forsørges, til at omhandle alle børn og familier, der skal have støtte i 
forhold til deres individuelle, særlige behov.120

118 Bryderup, Inge M. et al. (2001).
119 Bryderup, Inge M. et al. (2017).
120 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 67.
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I disse love ændres synet på familiens rolle i forbindelse med anbringelser sig 
ligeledes. Familier bliver i den første halvdel af 1900-tallet udsat for statens kontrol 
og moralske vurderinger gennem tilsyn, og hvis dette ikke falder heldigt ud, overtager 
staten forældremyndigheden ved fjernelse af børnene. I 1960’erne bliver familien 
inddraget gennem fokuseringen på forebyggelse og vejledning. Efter årtusindeskiftet 
inddrages familier i undersøgelser og handleplaner samt beslutninger om valg af 
anbringelsessted.

I Børneloven og Værgerådsloven er der fokus på bestemmelser om kompetencer 
og det praktiske i forbindelse med selve fjernelsen. Først med ændringerne i Lov om 
offentlig Forsorg i 1958 indføres frivillige anbringelser og dermed en vis inddragelse 
af forældrene. Det er først i Børne- og Ungdomsforsorgsloven i 1965, at der indføres 
en bredere familiepolitisk ideologi, hvor barnets problemer ses i sammenhæng med 
familiens forhold, men som nævnt sker det først i praksis i de efterfølgende årtier.

Med bestemmelserne i Bistandsloven er det de sociale udvalg, som er nedsat af 
kommunalbestyrelsen, der er ansvarlige for det generelle tilsyn med alle børn og 
unge i kommunen og for at foretage henstilling, pålæg og rådgivning med hensyn 
til børnenes pleje eller behandling samt anbringelser. Helhedssynet og samarbejdet 
med familierne betones i denne lovgivning.

Bistandsloven ændres i 1993, hvor en række af de bestemmelser, som omhandler 
anbringelser af børn og unge bliver revideret. Der bliver indført en række kvalitets-
sikringsprocedurer til anvendelse i forbindelse med anbringelsesforløb – grundig 
forundersøgelse, handleplan, styrkelse af familiernes retssikkerhed og inddragelse af 
både børn og unge og deres forældre. Samtidig etableres flere nye typer af indsats-
former i forhold til socialt udsatte børn og unge og deres familier. 

I Servicelovens bestemmelser fra 1998 karakteriseres børnene og de unge ved 
at have “særlige behov” for støtte, men det fremgår ikke, hvori de særlige behov 
består. Disse særlige behov kan først formuleres efter en grundig undersøgelse af 
barnets aktuelle forhold og opvækstvilkår, hvilket kommer til udtryk i den sociale 
handleplan. De anbringende myndigheder skal på baggrund af handleplanen træffe 
beslutning om, hvilken foranstaltning der vil være bedst egnet til at tilgodese særlige 
og individuelle behov for støtte ud fra en vurdering af, hvilken foranstaltning der 
“matcher” barnets særlige behov for støtte.

Med en lovændring, der træder i kraft i 2001, bliver en række af bestemmelserne 
om særlig støtte til børn og unge ændret med henblik på at styrke indsatsen. 
Ændringerne vedrører blandt andet formålsbestemmelsen, reglerne om underret-
ningspligt, reglerne om anbringelse uden for hjemmet, tilbud særligt rettet mod de 
såkaldte utilpassede unge og tilbud til unge over 18 år. I 2002 indføres regler om, 
at kommuner, når de yder hjælp til børn og unge, altid skal skønne, om der bør 
tilbydes en særlig handleplan.
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I Anbringelsesreformen fra 2006 understreges vigtigheden af, at udsatte børn og 
unge bliver set som aktører, der i videst muligt omfang bliver inddraget i deres egen 
sociale “sag”. Det bliver et lovkrav, at kommunen altid skal overveje, hvordan der kan 
ske en systematisk inddragelse af familie og netværk. Lovændringen omhandler også 
en række områder som tidlig indsats, bedre sagsbehandling, mere fokus på anbragte 
børns skolegang, større inddragelse af udsatte børn og deres familier, kontinuitet 
og kvalitet i anbringelser samt øget efterværn. Der bliver desuden stillet krav om 
øget præcisering og synliggørelse af indsatsbehov, indsats og resultater omkring 
anbringelsesarbejdet, det vil sige både før, under og efter opholdet, blandt andet med 
henblik på at undgå at skulle arbejde ud fra et såkaldt vilkårligt vurderingsgrundlag.

Barnets Reform, som træder i kraft i 2011, skal støtte udsatte børn og unges 
muligheder for trivsel yderligere. I denne forbindelse er der tale om ændringer, som 
i reformen bliver udmøntet inden for fire temaer: tryghed i opvæksten (nærhed og 
omsorg); børns og unges rettigheder; tidlig indsats og kvalitet i indsatsen. Reformen 
fastslår, at det er “barnets tarv”, som skal være i centrum. Desuden skærper reformen 
et yderligere fokus på forældrene og på netværkets betydning. Disse forhold afspejles 
også i den nye formålsparagraf, der fokuserer på at “sikre barnets eller den unges 
bedste” i forhold til at sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø; at sikre 
barnets eller den unges muligheder for personlig udvikling; at understøtte barnets 
eller den unges skolegang og uddannelse; at fremme barnets eller den unges sundhed 
og trivsel samt at forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv.

Det betones i Barnets Reform, at støtten i hvert enkelt tilfælde skal tilrettelægges 
på baggrund af en konkret vurdering af det enkelte barns eller den enkelte unges 
og familiens forhold. Støtten skal bygge på barnets eller den unges egne ressourcer, 
og barnets eller den unges synspunkter skal altid inddrages med passende vægt i 
overensstemmelse med alder og modenhed. Barnets eller den unges vanskeligheder 
skal løses i samarbejde med familien. 

Der er således sket omfattende lovgivningsmæssige ændringer i denne mere end 
hundredårige periode, som blandt andet omhandler synet på børn og deres familier 
samt ændrede styringsformer, hvilket skal uddybes i det følgende. 

Det generelle syn på børn forandrer sig således over tid. Disse ændringer præger 
også synet på socialt udsatte børn blandt andet ved over mere end hundrede år at 
gå fra primært at fokusere på adfærd og reaktioner til aktuelt at omhandle både en 
bredere og dybere opfattelse af baggrunde, reaktioner og adfærd samt psykiske og 
følelsesmæssige problemstillinger. Disse tendenser kan betegnes som en udvikling fra 
et fokus på forbryderske og forsømte børn og unge, til et fokus på individualiserede 
børn og unge.121

121 Bryderup, Inge M. (2015); Bryderup, Inge M. et al. (2017).
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Hvor børn i den første halvdel af 1900-tallet bliver anbragt i hele barndommen, 
kommer barnets forældre i slutningen af 1960’erne og i 1970’erne mere ind i billedet 
i form af både frivillige anbringelser og inddragelse i beslutningerne. Anbringelse 
bliver i højere grad set som en midlertidig løsning, hvor sigtet er hjemgivelse af 
barnet eller den unge.

Lovgivningsmæssigt sker der således ændringer i synet på familiens rolle. Familier 
bliver i den første halvdel af 1900-tallet udsat for statens kontrol og vurderinger 
gennem tilsyn, og hvis dette ikke falder heldigt ud, overtager staten forældremyn-
digheden ved fjernelse af børnene. Her er således tale om moralske vurderinger.122 
I 1960’erne bliver familien gennem fokuseringen på forebyggelse og vejledning til 
familier anset for at være både problembærere og problemløsere. Efter årtusindeskiftet 
inddrages familier i undersøgelser og handleplaner samt beslutninger om valg af 
anbringelsessted. Her anses familierne for både at producere problemerne og for 
samtidig at være problembærere og – især i de tilfælde, hvor børnene anbringes i 
netværksfamiliepleje – også problemløsere.123 

Lovgivningens udvikling kan desuden ses som en overgang fra statslig magt 
og kontrol til retssikkerhed og inddragelse af børn og unge samt deres forældre, 
der indeholder ændrede kontrolformer. Samtidig sker der en udvikling fra centra-
lisering til decentralisering med ændrede centrale styringsformer.124 Det bliver i 
stigende grad borgerens egen opgave blandt andet gennem inddragelse i handle- og 
behandlingsplaner at medvirke aktivt både i statens forskellige former for kontrol-
mekanismer og i løsningen af problemerne. Dette er ligeledes udtryk for en stigende 
individualisering.125

Der er tale om en styring, som kan betegnes som mål- og kontraktstyring. 
Målstyring er i denne sammenhæng en begribelse af, at der fra centralt hold i 
form af socialpolitisk lovgivning opstilles overordnede mål, som syrer ned gennem 
det kommunale niveau blandt andet gennem krav om skriftlige beskrivelser af 
lokale familie- og børnepolitiske mål, der implementeres gennem institutioners 
mål og delmål for til sidst at ende i formuleringer af mål og delmål i handleplaner. 
Kontraktstyringen sker gennem børn og unges – og deres familiers – inddragelse 
i handleplaner. Gensidigheden i målopfyldelsen bliver klarlagt og aftalt i disse 
kontrakter.126 Individualiseringen finder således sted gennem en målrationalitet og 
en kontraktstyring, der er udtryk for de aktuelle generelle udviklingstendenser og 
for de ændrede styringsformer i socialpolitikken.127

122 Der ses samme tendenser i de øvrige nordiske lande. Se for eksempel Lundström, Tommy (1993).
123 Bryderup, Inge M. (2007; 2008; 2011).
124 Bryderup, Inge M. et al (2017) s. 67.
125 Bryderup, Inge M. (2005; 2007; 2008); Bryderup, Inge M. et al. (2017).
126 Bryderup, Inge M. (2010) s. 164.
127 Bryderup, Inge M. (2015); Bryderup, Inge M. et al. (2017).
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Udviklingen i anvendelse af anbringelsesformer
I det følgende skal udviklingen i antal anbringelser på institutioner diskuteres i 
sammenhæng med lovgivningens historisk konstante anbefalinger af at anvende 
familiepleje, og der skal spørges til årsagerne til det særlige fald i antal anbringelser 
på institutioner, som især foregår i henholdsvis 1980’erne og i 2010’erne. 

Som det fremgår i de foregående afsnit, har det gennem mere end hundrede år 
været den samme andel på cirka 1 % af samtlige børn og unge, der anbringes uden 
for hjemmet. Men selve anbringelsesmønstret – det vil sige, hvilke anbringelses-
former der anvendes – undergår imidlertid markante historiske forandringer. Det 
fremgår ligeledes i de foregående afsnit, at alle lovgivninger anbefaler anbringelse 
i familiepleje, hvilket ikke har afspejlet sig i anbringelsesstatistikkerne i hele den 
beskrevne periode. I det følgende skal udviklingen i anbringelser på forskellige 
anbringelsesformer sammenfattes, hvorefter der skal fokuseres på institutionerne 
og spørges til forklaringer på denne udvikling. 

I henhold til Børneloven fra 1905 er det som nævnt muligt at anbringe børn på 
opdragelsesanstalter, børnehjem, optagelseshjem og i familiepleje. I årene umiddelbart 
efter Børnelovens ikrafttræden bliver den største andel af fjernelserne anbragt i 
familiepleje, dog færre og færre gennem det efterfølgende årti. 

Med Værgerådsloven bliver opdragelseshjem den samlende betegnelse for alle 
de anbringelsesformer, som værgerådene har til rådighed ud over anbringelser i 
familiepleje. Den mest anvendte anbringelsesform i 1920’erne er optagelseshjem-
mene, og her er der ligeledes tale om en stigende tendens i dette årti. Børnehjem 
udgør den næsthyppigste anbringelsesform, men der er her ligesom på skolehjem 
og ungdomshjem et nogenlunde stabilt antal anbringelser i alle årene i 1920’erne. 
Efter et fald i den foregående periode er andelen af anbringelser i familiepleje mere 
stabilt i denne periode, hvor disse udgør 13-14 %.128

Efter socialreformen i 1933 udgøres anbringelsesformerne fortsat af børne-
hjem, optagelseshjem, skolehjem og ungdomshjem samt familiepleje. I perioden 
1930’erne-1960’erne er optagelseshjemmene og børnehjemmene de mest anvendte 
anbringelsesformer, hvor andelen af anbringelser i familiepleje fortsat udgør mindre 
end 15 % af anbringelserne.

Med Bistandslovens ikrafttrædelse i 1976 afløses tidligere betegnelser af anbrin-
gelsesformer af den brede betegnelse døgninstitutioner, som med lovændringerne 
i 1993 og Servicelovens ikrafttræden bliver udbygget med socialpædagogiske 
opholdssteder. Dertil kommer fortsat muligheden for at anbringe i familiepleje, 
som ifølge bestemmelserne også i disse års lovgivninger skal foretrækkes frem for 
anbringelser på institutioner.

128 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 77.
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Døgninstitutionerne er i mange årtier den mest anvendte anbringelsesform, 
men fra slutningen af 1980’erne kommer denne anbringelsesform på andenpladsen 
med en andel på cirka en fjerdedel af anbringelserne. Antallet af anbringelser på 
opholdssteder er stigende efter Bistandslovens ikrafttræden, men stabiliserer sig i 
1990’erne på et niveau på cirka 15 % og falder igen i 2010’erne til i 2015 at være 
på 13 % af alle anbringelser.129 Hvor andelen af anbringelser i familiepleje i mange 
årtier ligger på knap 15 % af alle anbringelser, sker der en stigning i 1980’erne til 
at blive på omkring 40 % af anbringelserne i 1988. Familiepleje bliver dermed den 
mest anvendte anbringelsesform i Danmark, og denne andel forbliver konstant i 
de efterfølgende to årtier. Efter Strukturreformen i 2007 og Barnets Reform i 2011 
stiger andelen af familieplejeanbringelser og udgør 62 % af anbringelserne i 2015.

Det kan således konstateres, at antallet af anbragte på institutioner falder, og at 
der samtidig sker en stigning i anvendelse af familiepleje henholdsvis i 1980’erne 
og i begyndelsen af 2010’erne. Der kan på denne baggrund spørges til, hvilke 
forklaringer der kan findes på disse forandringer over tid, og hvorledes de historiske 
lovændringer kan medvirke til at forklare udviklingen.130

Efter Bistandslovens ikrafttrædelse sker der således en ændring i andelen af børn 
og unge, der bliver anbragt på institutioner. Dette sker formodentlig af flere grunde. I 
1980’erne bliver der foretaget omfattende besparelser blandt andet i bloktilskuddene, 
hvilket fører til, at kommunerne også vælger anbringelsesformer ud fra økonomiske 
grunde – af besparelsesmæssige hensyn. Det er i denne periode to til tre gange dyrere 
at anbringe børn på døgninstitutioner sammenlignet med i familiepleje. Refusions-
reglerne bestemmer, at kommunerne i alle tilfælde betaler halvdelen af udgifterne 
til anbringelser. Amterne betaler den anden halvdel i forbindelse med ophold på 
døgninstitutioner, og staten betaler den anden halvdel af familieplejeanbringelserne. 
Disse regler bliver ændret i 1985, hvor amter og kommuner efterfølgende skal 
betale hver 50 % af udgifterne til samtlige anbringelser. I slutningen af 1980’erne 
bortfalder procentrefusionerne på de sidste sociale områder og overgår til bloktilskud. 
Samtidig er bloktilskuddene i sig selv et af besparelsesområderne i denne periode. 
Hvor bloktilskuddene i 1984 udgør 11,5 mia. kroner, falder dette beløb til omkring 
4 mia. kroner i 1986.131 

Med Bistandsloven, decentraliseringen og kommunalreformen sker der en over-
føring af døgninstitutionerne til amterne, hvilket betyder, at en del institutioner 
bliver nedlagt. Og med den konstante andel af børn og unge, der bliver anbragt 
uden for hjemmet, er der som nævnt i en årrække i 1990’erne mangel på pladser på 
døgninstitutioner, hvorfor familiepleje i højere grad bliver prioriteret. Ændringerne 

129 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 78.
130 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 80.
131 Bryderup, Inge M. (2005) s. 407.
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i anbringelsesmønstret og faldet i andelen af anbringelser på institutioner skyldes 
formodentlig mere den økonomiske tænkning og problemstillingerne i forhold 
til det manglende antal pladser på døgninstitutioner end lovgivningernes løbende 
insisterende anbefalinger af valg af familiepleje som anbringelsesform.132 

I både Serviceloven og de senere ændringer i form af Anbringelsesreformen i 
2006 og Barnets Reform i 2011 anbefales anbringelse i familiepleje frem for andre 
anbringelsesformer. Også i denne periode sker der strukturelle ændringer i form af 
strukturreformen i 2007, hvor kommuner bliver sammenlagt til større enheder og 
får hele ansvaret for anbringelsesområdet. Disse sammenlægninger af kommuner 
og nedlæggelsen af amter fører også til lukning af en række døgninstitutioner og 
opholdssteder – og igen sammenhængende hermed til en stigning i antallet af 
anbringelser i familiepleje. 

Paradoksalt nok synes det, som om de statslige reguleringsforsøg først får gen-
nemslag og indflydelse samtidig med decentraliseringen af beslutningsmyndigheden 
i forhold til anbringelser af børn og unge. Decentraliseringen sker i første runde til 
amter og kommuner og senere med strukturreformen i 2007 til de sammenlagte, 
større kommuner.133 

Der er således tale om meget komplekse sammenhænge mellem ændringer af 
lovgivning og de faktiske forhold omkring anbringelser, hvor en række andre historiske 
ændringer og mellemregninger også må inddrages. 

Det skal desuden betones, at der er omfattende kontinuitet i lovgivningens 
anbefalinger af anvendelse af familiepleje over mere end 100 år. Dertil kommer de 
historiske rødder i lovgivningen, der omhandler, at det er de mindst belastede børn, 
der skal anbringes i familiepleje – de børn, der ikke har særlige behov, og de børn, 
der ikke er såkaldte behandlingskrævende. En undersøgelse fra 2017 viser dog, at 
dette ikke (længere) er tilfældet, da mere end halvdelen af de børn og unge, der 
anbringes i familiepleje, kan anses for at være behandlingskrævende.134

Anbringelser i privat og offentligt regi
I begyndelsen af 1900-tallet viser analyser af de første lovgivninger, at det er fjernelsen 
af børnene, der bliver opfattet som statens primære opgave, mens selve opdragelsen 
bliver anset som bedst varetaget af borgerskabet gennem de private filantropiske 
foreninger, og her er det humanistiske, kristne grundlag og kaldstanken afgørende. 
Lovgivningen indeholder kun ganske få beskrivelser af krav og regler i forhold til 
forholdene på institutionerne. De utallige beretninger om forholdene på institu-
tionerne bekræfter, at det er selve fjernelsen, der anses som det væsentligste, mens 

132 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 82.
133 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 78.
134 Bryderup, Inge M. et al. (2017).
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omsorgen for og opdragelsen af børnene og de unge er uden for statslig interesse. 
Det samme udtrykkes ved, at langt størstedelen af institutionerne er private eller 
foreningsejede.135

Lovgivningen ændres gennem årene, i forhold til at der foretages omfattende 
statslig kontrol og tilsyn med stadigt flere områder på institutionerne både i selve 
lovgivningens bestemmelser og i form af Det sociale Tilsyn, der har fungeret siden 
2014. 

Men der er gennem årene og aktuelt stadig mange institutioner, der er private eller 
foreningsejede. I 1940’erne er der i alt 360 såkaldte opdragelseshjem, hvor under 20 
institutioner er offentligt ejede. I 1950’erne er de offentligt ejede institutioner steget 
til 40. I 1970’erne og 1980’erne kommer de private socialpædagogiske opholdssteder 
til. I 1983 opgøres disse anbringelsessteder til at være i alt 100 institutioner med 
cirka 1000 anbragte børn og unge, som er stigende i de efterfølgende årtier til at 
være cirka 406 socialpædagogiske opholdssteder med omkring 2400 anbragte børn 
og unge. I år 2000 er omkring 40 % af alle døgninstitutioner private – det vil sige 
selvejende, fondsejede, privat- eller lederejede. Det betyder, at væsentligt mere end 
halvdelen af samtlige anbringelser på institutioner foregår i privat regi.136 Dertil 
kommer de anbringelser, som foregår i privat familiepleje. Der er således fortsat tale 
om, at hovedparten af alle anbringelser foregår i privat regi, om end flere institutioner 
bliver oprettet som amtskommunale eller kommunale institutioner gennem årene.137 

Hele børneforsorgen ændres således gennem årene fra at være filantropi til et 
stigende statsligt ansvar, om end de fleste børn og unge også i dag anbringes i privat 
regi enten på private institutioner eller i privat familiepleje.

Den næstfølgende del II omhandler vores aktuelle undersøgelses karakteristik af 
danske institutioner, og indledes med et kapitel II.1, der giver en kort uddybning 
af den aktuelle lovgivning vedrørende anbringelser og belyser udviklingen i såvel 
anbringelsesfrekvens som anbringelser på de forskellige anbringelsesformer i perioden 
fra 2016 til 2020.

135 Bryderup, Inge M. (2005).
136 Bryderup, Inge M. et al. (2001).
137 Bryderup, Inge M. et al. (2017).
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KAPITEL II.1
Lovgrundlag og aktuelle anbringelsestal

Forud for præsentationen af undersøgelsens resultater skal vi i dette kapitel kort 
belyse både det aktuelle lovgivningsmæssige grundlag for anbringelser og give et 
billede af anbringelsestal og udviklingstendenser i forhold til anvendelse af forskellige 
anbringelsesformer og anbringelser uden samtykke i perioden 2016-2020.

Aktuel lovgivning om anbringelser
I det følgende skal vi belyse de juridiske rammer for en anbringelse uden for hjemmet 
med særligt fokus på anbringelser på døgninstitutioner og socialpædagogiske op-
holdssteder. Det drejer sig om formålet med anbringelser; børnefaglige undersøgelser; 
handleplaner; anbringelser med og uden samtykke; efterværn; det personrettede 
tilsyn og det driftsorienterede tilsyn samt godkendelse af institutioner. Dette er 
forhold, som undersøgelsen belyser, og forhold som vi i de efterfølgende kapitler 
vender tilbage til.

De forskellige anbringelsesforanstaltninger i Danmark kan inddeles i tre 
overordnede kategorier – døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder og 
familiepleje. I tillæg hertil kommer anbringelsesformer som eget værelse, kost- og 
efterskoleanbringelser og skibsprojekter, der – som vi senere skal se – anvendes til en 
mindre andel af de anbragte børn og unge. De forskellige anbringelsesforanstaltninger 
fremgår af § 66 i Lov om social service, som vil blive uddybet senere i dette afsnit.138

Kapitel 11 i Lov om social service (Serviceloven) regulerer både forløbet frem til 
anbringelsen, flere forhold under selve anbringelsen og det fremadrettede anbringel-
sesforløb. Her beskrives den formelle arbejdsgang, som leder frem til en anbringelse, 
kriterierne for faglige vurderinger af, hvornår et barn kan og skal anbringes, og hvilke 
anbringelsesforanstaltninger myndighederne kan vælge imellem.

Formål og opmærksomhedspunkter
Den indledende § 46 i kapitel 11 er formålsparagraffen, som beskriver det overord-
nede formål med at yde støtte til de børn og unge, der har et særligt behov for støtte. 
Med særligt behov menes behov, som rækker ud over de behov, der kan opfyldes af 
de tilbud, som i almindelighed står til rådighed for børn og unge. Formålet med at 
anvende de konkrete tiltag i de efterfølgende paragraffer skal således altid kunne føres 
tilbage til det overordnede formål, som fastsættes i § 46, stk. 1, der lyder således: 

138 Social- og Ældreministeriet (2022).
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“Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at 
sikre, at disse børn og unge kan opnå de samme muligheder for personlig udvikling, 
sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.”139

I § 46 fremsættes fem forskellige opmærksomhedspunkter, der betegnes som 
centrale i barnets udvikling, og som skal være i fokus under indsatsen. Disse punkter 
omhandler, at: 1) sikre kontinuitet i opvæksten og et trygt omsorgsmiljø, der tilbyder 
nære og stabile relationer til voksne, blandt andet ved at understøtte barnets eller 
den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk, 2) sikre barnets eller den 
unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at indgå 
i sociale relationer og netværk, 3) understøtte barnets eller den unges skolegang 
og mulighed for at gennemføre en uddannelse, 4) fremme barnets eller den unges 
sundhed og trivsel og 5) forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv.

Disse punkter skal ifølge vejledningen til Serviceloven illustrere, at der er tale 
om en sammenhængende og helhedsorienteret indsats. Hvert punkt skal vægtes 
lige højt, og alle punkterne skal tilsammen danne en samlet ramme for indsatsen 
og være fokuspunkter for kommunalbestyrelsens tilrettelæggelse af indsatsen.140 Før 
en myndighed anbringer et barn eller en ung uden for hjemmet, skal der med dette 
udgangspunkt foretages en børnefaglig undersøgelse og udfærdiges en handleplan.

Børnefaglig undersøgelse og handleplan
I § 50 i Serviceloven fremgår det, at kommunalbestyrelsen skal sætte en børnefaglig 
undersøgelse i værk, når der er en antagelse om, at et barn eller en ung har behov 
for særlig støtte. Den børnefaglige undersøgelse er et redskab, som myndighederne 
skal anvende til at afdække, om et barn eller en ung har behov for særlig støtte. Det 
er den kommunale myndighed i den kommune, hvor barnet eller den unge bor, der 
er ansvarlig for udfærdigelsen af den børnefaglige undersøgelse. Det fremgår også 
af § 50, at undersøgelsen skal være helhedsorienteret, og at den som udgangspunkt 
skal omfatte de ovennævnte fem punkter. Det fremgår endvidere, at der både skal 
afdækkes problemer og ressourcer hos barnet eller den unge, familien og netværket. 
Det er et krav, at den børnefaglige undersøgelse som udgangspunkt skal afsluttes 
senest fire måneder efter, at den kommunale myndighed er blevet opmærksom på, 
at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte.141

Hvis den børnefaglige undersøgelse afdækker, at et barn eller en ung har behov 
for særlig støtte, skal den kommunale myndighed iværksætte en plan for, hvordan 
denne støtte skal gives. Handleplanen beskrives i § 140 i Serviceloven, og denne 
handleplan opfattes som et handleanvisende koordineringsredskab, hvis formål er 

139 Social- og Ældreministeriet (2022).
140 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (2015). 
141 Social- og Ældreministeriet (2022). 
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at tydeliggøre indsatsen i en børnesag.142 Det fremgår ligeledes, at handleplanen skal 
sikre systematik, opfølgning på effekten af indsatsen, give familien overblik over sagens 
forløb og også samtidig sikre en konstruktiv overlevering mellem sagsbehandlere.143 
Handleplanen skal udarbejdes, inden der træffes afgørelse om en anbringelse, med 
mindre hensynet til barnet eller den unge taler imod. Der kan eksempelvis foretages 
en akut anbringelse, hvis det skønnes nødvendigt, hvor der ikke på forhånd er lavet 
en handleplan for det pågældende barn eller den unge.

Det fremgår af § 140, stk. 3, at handleplanen skal angive formålet med indsatsen, 
og hvilken indsats der er nødvendig for at opnå formålet. Handleplanen skal tage 
udgangspunkt i den børnefaglige § 50-undersøgelse, og den skal forholde sig til 
de problemer, som undersøgelsen har afdækket. Handleplanen skal indeholde 
konkrete mål i forhold til at sikre barnets trivsel og udvikling, der kan forbindes 
med det overordnede formål med støtten. Endvidere skal handleplanen også 
opstille konkrete mål for overgangen til voksenlivet i forhold til beskæftigelse 
og uddannelse for unge, der er fyldt 16 år. Handleplanen skal desuden angive 
indsatsens forventede varighed. Relevante dele af handleplanen skal udleveres til 
et eventuelt anbringelsessted.

Det fremgår desuden af § 70 i Serviceloven, at der senest tre måneder efter 
anbringelsen og herefter hver sjette måned skal foretages en vurdering af, om indsatsen 
skal ændres, og om handleplanen skal revideres.144 

Anbringelse af børn og unge med samtykke og uden samtykke
Anbringelse af børn og unge uden for hjemmet kan enten foregå med samtykke fra 
forældremyndighedsindehaver eller uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver.

Servicelovens § 52 specificerer forskellige foranstaltninger og tilbud, som de 
kommunale myndigheder kan træffe afgørelse om at iværksætte på baggrund af den 
børnefaglige undersøgelse og den efterfølgende handleplan. Det fremgår af § 52,  
stk. 1, at kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om én eller flere foranstaltninger, 
når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til barnets særlige 
behov for støtte. Kommunalbestyrelsen skal vurdere, at det er af væsentlig betydning, 
at barnet eller den unge anbringes uden for hjemmet af hensyn til dets særlige 
behov for støtte. Det fremgår af stk. 1, at valget af foranstaltning skal træffes med 
samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. Hermed er der tale om et samarbejde 
mellem myndighederne og forældremyndighedsindehaveren, når et barn eller en 
ung anbringes uden for hjemmet med samtykke. Afgørelser om anbringelse uden 
for hjemmet fremgår af § 52, stk. 3 nr. 7.

142 Bestemmelser om handleplanen er ikke at finde i kapitel 11, men i stedet under kapitel 25 om 
kvalitetsstandarder og handleplaner.

143 Social- og Ældreministeriet (2022).
144 Social- og Ældreministeriet (2022).
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Anbringelse uden for hjemmet uden samtykke kan træffes enten efter § 58 eller efter 
§ 52, stk. 3 nr. 7, hvor der i sidstnævnte paragraf er tale om en undtagelse fra reglen 
i § 52 om, at en anbringelse kræver samtykke fra forældremyndighedsindehaveren. 
Anbringelse uden for hjemmet uden forældrenes samtykke er en gennemgribende 
foranstaltning, og denne foranstaltning betegnes ofte som en tvangsanbringelse. 
En myndighed er til enhver tid underlagt det såkaldte proportionalitetsprincip, 
hvilket betyder, at et indgreb fra myndighederne ikke må være mere indgribende, 
end det der er nødvendigt, og ikke må være mere vidtgående end det, formålet 
med indgrebet tilsiger. Det skal således vurderes, om det er nødvendigt at anbringe 
barnet uden samtykke. Der skal være en åbenbar risiko for, at barnets eller den 
unges sundhed eller udvikling ellers lider alvorlig skade. Ifølge § 58 i Serviceloven 
er der fire forskellige kriterier for en anbringelse uden samtykke: 1) utilstrækkelig 
omsorg for eller behandling af barnet eller den unge; 2) overgreb, som barnet eller 
den unge har været udsat for; 3) misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller andre 
svære sociale vanskeligheder hos barnet eller den unge eller 4) andre adfærds- eller 
tilpasningsproblemer hos barnet eller den unge.145

Valg af anbringelsesform og -sted
Når et barn eller en ung skal anbringes, træffes der beslutning om, hvor det er mest 
hensigtsmæssigt for barnet at blive placeret. I § 66 i Serviceloven fremgår det, at 
anbringelsessteder for børn og unge kan være døgninstitutioner (§ 66, stk.1, nr. 7), 
opholdssteder (§ 66, stk.1, nr. 6), forskellige typer af familiepleje (§ 66, stk.1, nr. 
1, 2, 3 og 4), eget værelse, kollegier eller lignende (§ 66, stk.1, nr. 5 og 8). Valget af 
anbringelsesform afhænger af den pågældende myndigheds vurdering, som bygger 
sin afgørelse på den børnefaglige undersøgelse. Det fremgår af § 68b, stk. 2 i Service-
loven, at kommunen skal vælge det anbringelsessted, som anses for bedst at kunne 
imødekomme barnets behov; at kommunen skal lægge vægt på anbringelsesstedets 
mulighed for at tilbyde nære og stabile voksenrelationer og herunder vurdere, om en 
anbringelse i familiepleje er mest hensigtsmæssig. Derudover fremgår det af Servi-
celovens § 1, stk. 3, at afgørelser skal træffes på baggrund af faglige og økonomiske 
hensyn. Loven lægger således op til, at familieplejeanbringelser – ligesom i den 
tidligere lovgivning – foretrækkes over andre former for anbringelsesforanstaltninger, 
og dette kan både begrundes i økonomiske og pædagogiske hensyn.146 

Ifølge Servicelovens § 76 kan unge, der er anbragt med samtykke indtil det 18. år, 
tilbydes efterværn, mens unge, der er anbragt uden samtykke indtil det 18. år, skal 
tilbydes efterværn. Der er fire former for efterværn. Støtten kan enten bestå i fortsat 

145 Social- og Ældreministeriet (2022).
146 Dette gælder ikke alene for Serviceloven. Anbefalingen af anbringelse i familiepleje er en del af alle 

lovgivninger om anbringelser siden den første børnelov i 1905. Se kapitel I.1 og Bryderup et al. 
(2017).
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døgnophold på det sted, hvor den unge er anbragt, tildeling af en fast kontaktperson, 
en udslusningsordning i det hidtidige anbringelsessted eller andre former for støtte, 
der har til formål at bidrage til, at den unge får en god overgang til en selvstændig 
tilværelse. Efterværn tilbydes, hvis støtten anses for at være af væsentlig betydning 
for den unges udvikling, og hvis den unge selv ønsker det.147

Det personrettede tilsyn og det driftsorienterede tilsyn
Under anbringelsen – og i tilknytning til efterværn i form af fortsat døgnophold – 
foretages både det personrettede tilsyn, som varetages af den anbringende kommune, 
og det såkaldte driftsorienterede tilsyn med anbringelsesstederne, som varetages af 
Det sociale tilsyn.

Reglerne om det personrettede tilsyn under anbringelsen fremgår af Servicelovens 
§ 70, stk. 2 og § 148, som omhandler tilsyn med det anbragte barns eller den 
unges trivsel. Den anbringende kommune skal løbende føre personrettet tilsyn med 
barnets eller den unges forhold, når vedkommende er anbragt uden for hjemmet. 
Det personrettede tilsyn skal foretages mindst to gange om året. Der er ikke lov-
givningsmæssigt bestemte krav til, hvilke personer i kommunen der foretager det 
personrettede tilsyn, men i de fleste tilfælde foretages tilsynet af de sagsbehandlere, 
som kender barnet eller den unge.

Ud over det personrettede tilsyn foretages der driftsorienterede tilsyn med anbrin-
gelsesstederne, som varetages af Det sociale tilsyn, der også foretager godkendelsen 
af nye sociale tilbud. Dette skal kort uddybes nedenfor.

Tilsynsreformen træder i kraft per 1. januar 2014. Det sociale tilsyn er beteg-
nelsen for de fem forskellige kommunale bestyrelser – én udvalgt i hver af landets 
fem regioner – der varetager den generelle godkendelse og det driftsorienterede 
tilsyn med alle landets døgntilbud. Den generelle godkendelse af sociale tilbud, 
herunder døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, foretages af Det 
sociale tilsyn.

Proceduren for den generelle godkendelse fremgår af § 1 i bekendtgørelsen om 
socialtilsyn.148 I § 6 i Lov om socialtilsyn beskrives syv temaer, som det sociale tilbud 
vurderes efter både i forbindelse med den generelle godkendelse og den løbende 
kvalitetsvurdering: 1) uddannelse og beskæftigelse; 2) selvstændighed og relationer; 
3) målgrupper, metoder og resultater; 4) organisation og ledelse; 5) kompetencer; 
6) økonomi og 7) fysiske rammer.149

Ifølge § 6, stk. 3 skal socialtilsynet vurdere den økonomiske kvalitet og i forbindelse 
med godkendelse af sociale tilbud tage stilling til 1) om tilbuddet er økonomisk 

147 Social- og Ældreministeriet (2022).
148 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (2015).
149 Social- og Indenrigsministeriet (2015).
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bæredygtigt; 2) om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i 
tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe, og 3) om der er 
gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

I dette afsnit har vi redegjort for de lovgivningsmæssige rammer for anbringelser, 
herunder valg af anbringelsesform og anbringelser uden samtykke. Vi skal i det 
følgende afsnit belyse udviklingen i perioden 2016-2020 i anvendelsen af de for-
skellige anbringelsesformer, andelen af børn og unge, der anbringes, ligesom antal 
af anbringelser uden samtykke skal belyses.

Antal anbragte, anbringelsesformer, anbringelsesfrekvens samt 
anbringelser uden samtykke
I del I har vi analyseret og beskrevet den historiske udvikling på anbringelsesområdet 
gennem mere end hundrede år. I dette afsnit skal vi se nærmere på den aktuelle 
udvikling i perioden 2016-2020. Denne 5-årige periode er valgt, da den ligger i 
forlængelse af den historiske beskrivelse i del I, og fordi den på langt de fleste områder 
viser en aktuel stabilitet. 

I de følgende afsnit skal vi belyse anvendelsen af de forskellige anbringelsesformer. 
Dernæst skal andelen af børn og unge, der anbringes uden for hjemmet, ses i relation 
til antallet af deres jævnaldrende, også kaldet anbringelsesfrekvensen. Endelig skal 
vi se på andelen af anbringelser uden samtykke. 

Anvendelse af forskellige anbringelsesformer i perioden 2016-2020
I tabel II.1 vises både antallet og andelen af anbragte 0-17-årige børn og unge på 
forskellige anbringelsesformer i perioden 2016-2020. Tallene er baseret på beregninger 
med udgangspunkt i Danmarks Statistiks anbringelsestal.
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Tabel II.1:  Anbringelser af 0-17-årige fordelt på anbringelsesformer ved udgangen af årene  
2016-2020150

Anbringelsesform 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020

Antal

Andel af  
anbrin- 
gelser 
i %

Antal

Andel af 
anbrin-
gelser 
i %

Antal

Andel af 
anbrin-
gelser 
i %

Antal

Andel af 
anbrin-
gelser 
i %

Antal

Andel af 
anbrin-
gelser 
i %

Almindelig  
plejefamilie 7.141  50,5 % 7.238 51,4 % 6.500  55,5 % 3.229 28,2 % 2.326  19,6 %

Netværks-  
plejefamilie 1.035  7,4 % 1.055  7,5 % 952  8,1 % 909 8,0 % 941  8,4 %

Kommunal  
plejefamilie 428  2,9 % 382  2,7 % 272  2,3 % 128 1,1 % 94  0,8 %

Plejefamilie  
§ 76 a (unge  
med funktions- 
nedsættelse)

97 0,7 % 120 0,8 % 0 - 0 - 0  -

Almen  
plejefamilie - - - - - - 1.475 12,9 % 1.751  15,6 %

Forstærket  
plejefamilie - - - - - - 1.628 14,2 % 2.045  18,2 %

Specialiseret  
plejefamilie - - - - - - 186 1,6 % 264  2,4 %

Plejefamilie  
i alt 8.701  61,4 % 8.795  62,4 % 7.724  65,9 % 7.555151  66,0 % 7.421 65,1 %

Døgninstitution  
(inkl. sikrede  
pladser)

2.534  17,8 % 2.400  17,0 % 1.974  17,0 % 1.906  16,8 % 1.908  18,8 %

Socialpædagogiske 
opholdssteder 1.978  14,0 % 2.029  14,3 % 1.538  13,2 % 1.506  13,3 % 1570  13,4 %

Andet152 897  6,3 % 851  6,0 % 388  3,4 % 426  3,8 % 528  4,7 %

Uoplyst 51 0,3 % 43  0,3 % 60  0,5 % 16  0,1 % 15  0,2 %

I ALT 14.167 100 % 14.089 100 % 11.718 100 % 11.435 100 % 11.393 100 %

Sammenligner vi disse tal og andele i perioden fra 2016 til 2020, ses der ikke 
markante forskelle i billedet. Den store stigningstakt i andelen af anbragte børn 
og unge i plejefamilie, som er beskrevet i kapitel I.1, fortsættes ikke som i det 
foregående årti, men stabiliseres på 62-65 % af alle anbringelser siden 2016. 
Her er det anbringelse i den almindelige plejefamilie og fra 2019 tillige i almen 
plejefamilie, der udgør den største andel på cirka halvdelen af alle anbringelser 

150 Danmarks Statistik (2022) Statistikbanken ANBAAR15.
151 Familieplejeformerne bliver ændret i 2019, og tabellen indeholder både nye og “gamle” familiepleje- 

former, se kapitel I.1.
152 “Andet” inkluderer skibsprojekter, eget værelse, kostskoler mv.
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i perioden fra 2016 til 2018. I 2020 – efter lovændringerne i 2019153 – er halvdelen 
af alle anbringelserne fordelt på både almindelig plejefamilie, almen plejefamilie og 
forstærket plejefamilie. 

Andelen af anbragte børn og unge på døgninstitutioner er nogenlunde stabil 
mellem 17 % og 18 % i samme periode. Andelen af anbragte børn og unge på 
socialpædagogiske opholdssteder er ligeledes stabil på mellem 13 % og 14 %.

Det fremgår af tabellen ovenfor, at antallet af anbragte 0-17-årige børn og unge 
svinger fra at være på godt 11.000 til over 14.000, men som vi skal se i den følgende 
tabel, er både det samlede antal 0-17-årige børn og unge også svingende. Derfor er 
det nødvendigt at se på anbringelsesfrekvenserne i den samme periode.

Anbringelsesfrekvenser i perioden 2016-2020
Tabel II.2 viser beregninger af andelen af 0-17-årige, der er anbragt ved udgangen 
af hvert år i den 5-årige periode. Anbringelsesfrekvensen er beregnet i forhold til 
både opgørelser fra anbringelsesstatistikken og tal fra befolkningsstatistikken fra 
Danmarks Statistik på samtlige 0-17-årige.154

Tabel II.2: Anbringelsesfrekvens for 0-17-årige i 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

0-17-årige 1,17 % 1,02 % 1,01 % 1,0 % 1,0 %

Det fremgår af tabellen, at anbringelsesfrekvensen er relativt konstant i perioden 
2016-2020 på lidt over 1 % for de 0-17-årige. Dette er ikke blot tilfældet i denne 
periode. Anbringelsesfrekvensen har været konstant på godt 1 % for de 0-17-årige 
i mere end hundrede år, hvilket er belyst i kapitel I.1.155

Anbringelsesfrekvensen er stigende med alder, det vil sige at en mindre andel af 
de yngste børn anbringes, mens en større andel af de unge anbringes. Og sådan har 
forholdene været i mere end hundrede år.156

Anbringelser uden samtykke i perioden 2016-2020
Som det er fremgået af beskrivelsen af den historiske udvikling, foretages alle 
anbringelser uden samtykke før 1958, mens langt de fleste anbringelser bliver 
frivillige i de efterfølgende årtier. For eksempel er cirka 1,5 % af alle anbringelser 
uden samtykke i midten af 1980’erne,157 og i 2004 er 6 % af alle anbringelser uden 

153 Se kapitel I.1.
154 Danmarks Statistik (2022) Statistikbanken ANBAAR15.
155 Bryderup, Inge M. (2005). Bryderup, Inge M. et al. (2017).
156 Bryderup, Inge M. et al. (2001, 2017).
157 Bryderup, Inge M. et al. (2001, 2017).
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samtykke.158 Denne andel stiger kraftigt i slutningen af 2000’erne og op igennem 
2010’erne. 

I tabel II.3 nedenfor vises andelen af anbringelser uden samtykke for alle 0-17-årige 
i perioden 2016-2020. Dette er beregninger, som ligeledes bygger på opgørelser fra 
Danmarks Statistik.159

Tabel II.3: Andel af anbringelser uden samtykke for 0-17-årige i 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020

0-17-årige 18 % 22 % 23 % 23 % 23 %

Andelen af anbringelser uden samtykke har været stigende især igennem de seneste 
årtier, men synes at have stabiliseret sig de seneste 4-5 år på knap en fjerdedel blandt 
de 0-17-årige.

Der er markante forskelle på, hvilke anbringelsesformer de børn og unge, der 
anbringes uden samtykke, placeres på. Blandt de børn, som er anbragt i plejefamilier 
i 2020, er andelen, der anbringes uden samtykke, på 23 %, hvilket gælder for 16 % 
af de børn, der anbringes på døgninstitutioner, og 15 % af de børn, som anbringes 
på socialpædagogiske opholdssteder. Den største andel af tvangsanbragte er således 
anbragt i plejefamilie.

Ifølge opgørelser fra Danmarks Statistik er andelen af tvangsanbragte størst 
blandt de yngste anbragte børn. Beregninger viser, at 40 % af de 0-5-årige er anbragt 
uden samtykke, 30 % af de 6-11-årige er anbragt uden samtykke, og 16 % af de 
12-17-årige er anbragt uden samtykke i 2020. 

Det kan således konstateres, at der er relativ stor stabilitet de seneste 5 år i forhold 
til, hvilke anbringelsesformer der anvendes, ligesom det er tilfældet for andelen af 
børn og unge, som anbringes, og andelen af anbringelser, der sker uden samtykke.

I de efterfølgende kapitel II.2 skal vi med udgangspunkt i undersøgelsen ka-
rakterisere de danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder på en 
række centrale parametre. Vi har valgt at formidle resultaterne af vores undersøgelse 
i det følgende i fire mindre afsnit omhandlende 1) institutionernes størrelse, alder 
og struktur; 2) institutionernes målgrupper og indsatsformer; 3) institutionernes 
pædagogiske rammer og tilgange; 4) medarbejdernes uddannelse, kursusdeltagelse 
og supervision.

158 Andersen, Signe Hald (red.) (2010).
159 Danmarks Statistik (2022) Statistikbanken ANBAAR15.
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Der er ikke hidtil foretaget systematiske undersøgelser af forholdene på danske døgn-
institutioner og socialpædagogiske opholdssteder.160 Vi har således ingen eller meget 
sparsom viden om forholdene på danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholds-
steder, herunder institutionernes størrelse, alder og struktur; institutionernes målgrupper 
og øvrige indsatsformer; institutionernes pædagogiske praksis, de pædagogiske rammer 
og tilgange samt medarbejdernes køn, alder, uddannelse, kursusdeltagelse og supervision.

En undersøgelse, som er udført i år 2000, af specialundervisningen på anbrin-
gelsessteder og i dagbehandlingstilbud kortlægger visse aspekter af forholdene på 
danske institutioner, herunder en række forskelle mellem døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder.161 Der refereres til disse resultater i de følgende 
afsnit med henblik på at give et kortere historisk perspektiv på udviklingen. Hvorvidt 
de forhold og forskelle, der kunne iagttages i år 2000, stadig er gældende, vil 
fremgå af formidlingen af resultaterne af vores undersøgelse i de efterfølgende 
afsnit. Vi skal desuden henvise til sporadisk forskning og kortlægninger af flere af 
de problemstillinger, som undersøges i dette studie.

Data er som beskrevet i det indledende kapitel baseret på en spørgeskemaun-
dersøgelse. Dette kapitel indeholder analyser af data fra det spørgeskema, der 
omhandler forholdene på institutionerne. Det drejer sig blandt andet om temaer 
som institutionernes rammer i form af institutionstype, ejerforhold, størrelse, 
institutionens målgruppe, pædagogiske tilgange og institutionens medarbejdere (se 
bilag C). Vi har anmodet institutionernes leder om at besvare dette spørgeskema. 
Der er tale om et omfattende spørgeskema, og vi har vurderet, at det tager cirka 45 
minutter at udfylde spørgeskemaet.

Vores udgangspunkt for dataindsamlingen er Tilbudsportalen, hvor vi fra In-
denrigsministeriet har fået oplysninger om alle afdelinger på alle døgninstitutioner 
og socialpædagogiske opholdssteder. Vi har foretaget et større sorteringsarbejde i 
forhold til både at “sammenlægge” afdelinger til hele institutioner, frasortere lukkede 
institutioner og institutioner, der ikke (længere) har døgnpladser til børn og unge (se 
bilag A vedr. reduktion af institutionsliste). Dette arbejde har resulteret i et samlet 
antal på 432 institutioner.

160 Petersen, Kirsten Elisa (2010).
161 Undersøgelsen er foretaget i år 2000 og publiceret i 2001. Bryderup, Inge M. et al. (2001).
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Tabel II.4 viser antal og andele af gennemførte besvarelser, delvise besvarelser, 
ubesvarede “besvarelser” og frafald i forhold til deltagelse i undersøgelsen.

Tabel II.4: Samlet svarprocent

Døgninstitution Socialpædagogisk opholdssted Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Gennemført 91 61 % 145 51 % 236 55 %

Delvist besvaret 6 4 % 14 5 % 20 5 %

Ubesvaret 31 21 % 53 19 % 84 19 %

Frafald 20 14 % 72 25 % 92 21 %

Total 148 100 % 284 100 % 432 100 %

Note: Populationen bestod af i alt 432 institutioner, hvoraf 55 % gennemførte besvarelsen, og 5 % gennemførte besvarelsen delvist, 
hvilket giver en samlet svarprocent (inklusive delvise besvarelser) på 59 %. 19 % besvarede ikke undersøgelsen, mens 21 % ikke ønskede 
at deltage i undersøgelsen (primært grundet travlhed og begrænsede ressourcer). Det er kun gennemførte (236) eller delvise besvarelser 
(20), som inkluderes i de efterfølgende analyser (N=256). P-værdi (Pearson chi): 0.033.

Tabel II.4 viser, at den samlede population består af i alt 432 institutioner, hvoraf 55 % 
har gennemført besvarelsen, og 5 % har gennemført besvarelsen delvist, hvilket giver 
en samlet svarprocent (inklusive delvise besvarelser) på 59 %.162 Der er 19 %, som 
ikke besvarer spørgeskemaet, mens 21 % ikke ønsker at deltage i undersøgelsen, 
hvilket primært er begrundet med travlhed og begrænsede ressourcer på grund af 
COVID19. Det er gennemførte (236) og delvise besvarelser (20), som inkluderes 
i de efterfølgende analyser.

Undersøgelsens svarprocent på 59 % er en relativt høj svarprocent sammenlignet 
med andre undersøgelser, hvilket i sig selv styrker undersøgelsens repræsentativitet. 
Vi har dog alligevel valgt at foretage en analyse, som findes i bilag B vedrørende 
undersøgelsens repræsentativitet. Analysen bekræfter, at undersøgelsen kan anses 
for at være repræsentativ.

Formidlingen af resultaterne af denne undersøgelse er i det følgende opdelt i 
fire mindre afsnit omhandlende 1) institutionernes størrelse, alder og struktur; 
2) institutionernes målgrupper og indsatsformer; 3) institutionernes pædagogiske 
rammer og tilgange; 4) medarbejdernes uddannelse, kursusdeltagelse og supervision. 

Institutionernes størrelse, alder og struktur
I dette afsnit skal vi se nærmere på institutionernes størrelse, alder og struktur, herunder 
på ejer- og organisationsforhold, beliggenhed, opdeling på afdelinger, og hvorvidt der på 
institutionerne er interne skoler. Dette er alt sammen forhold, som vi hidtil ikke har haft 

162 Se bilag B om blandt andet refleksioner over de delvise besvarelser.
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aktuel viden om. Flere af disse forhold er belyst i undersøgelsen fra år 2000, og i disse 
tilfælde vil vi som nævnt indledningsvist også se på udviklingen gennem de seneste 20 år. 

Institutionernes størrelse
Ifølge undersøgelsen, som er foretaget i år 2000, er døgninstitutioner på dette 
tidspunkt typisk kendetegnede ved at være større enheder med ti eller flere børn 
og unge anbragt. Børnenes alder er typisk fra den skolepligtige alder og opefter, og 
over halvdelen er drenge.163 De socialpædagogiske opholdssteder er i år 2000 typisk 
mindre enheder med omkring tre til fire anbragte børn og unge.164 

Vores undersøgelse i 2020 viser imidlertid, at den gennemsnitlige størrelse på alle 
institutioner er på 14 pladser, hvor gennemsnittet på døgninstitutioner er på 17 pladser, 
og på socialpædagogiske opholdssteder er det 11 pladser. Forskellene i gennemsnitstal-
lene dækker dog over en række forskelle, hvis vi ser på fordelingen af antal af pladser 
på de enkelte institutionstyper. Der er meget få døgninstitutioner, som har mindre 
end 5 pladser (3 %), mens dette er tilfældet på flere socialpædagogiske opholdssteder 
(15 %). Andelen af døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, der har 
6-20 pladser, er på henholdsvis 74 % og 77 %, hvilket således er tilfældet på langt den 
største andel af institutionerne. Der er få socialpædagogiske opholdssteder, der har 
flere end 21 pladser (9 %), mens der er langt flere store døgninstitutioner (23 %).165

De største institutioner findes således blandt døgninstitutionerne, mens der er 
langt flere mindre socialpædagogiske opholdssteder.166

Der er således mindre forskelle mellem de to institutionstyper, hvad angår deres 
størrelse. De to institutionstyper har således på dette område nærmet sig hinanden 
i de seneste 20 år. 

Institutionernes alder
Undersøgelsen fra år 2000 viser, at der i forhold til tidspunktet for oprettelse er 
store forskelle mellem døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Over 
halvdelen af døgninstitutionerne er på dette tidspunkt oprettet før 1976 (53 %), og en 
stor andel af disse “ældre” institutioner er oprettet før 1950 (29 %). Knap halvdelen 
af alle døgninstitutioner er oprettet mellem 1976 og 1999 (47 %).167 Et fåtal af de 
socialpædagogiske opholdssteder er oprettet før Bistandslovens ikrafttræden i 1976 (2 
%), mens 14 % oprettes i tiåret herefter. Langt hovedparten af de socialpædagogiske 
opholdssteder er oprettet mellem 1987 og 1999 (84 %).168

163 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s. 39.
164 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s. 39.
165 P-værdi (Pearson Chi): 0.000.
166 P-værdi (t-test): 0.000.
167 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s. 51.
168 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s. 51.
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I tabel II.5 skal vi belyse, hvordan forholdene ser ud for de institutioner, der 
eksisterer i 2020.

Tabel II.5: Hvornår blev institutionen oprettet? Angiv årstal.

Døgninstitution Socialpædagogisk opholdssted Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Før 1900-1979 30 32 % 7 5 % 37 15 %

1980-1999 22 23 % 45 29 % 67 27 %

2000-2020 43 45 % 103 66 % 146 58 %

Total 95 100 % 155 100 % 250 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle. Fem respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=251). Et fejlsvar er frasorteret (N=250). P-værdi 
(Pearson chi): 0.000.

Vores undersøgelse viser, at en større andel af døgninstitutioner er oprettet før 1980 
(32 %) mens det samme er gældende for en mindre andel af de socialpædagogiske 
opholdssteder (5 %). Andelen af døgninstitutioner, der er oprettet mellem 1980 
og 1999, er på 23 %, mens der blandt de socialpædagogiske opholdssteder i den 
samme periode er oprettet en andel på 29 %. Ser man på den seneste periode fra 
2000 til 2020, er andelen af oprettede døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder på henholdsvis 45 % og 66 %. Der er således oprettet en større andel 
af både døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder i de seneste årtier, 
mens knap en tredjedel af døgninstitutionerne er oprettet før 1980. 

De to undersøgelser fra 2000 og 2020 kan ikke umiddelbart sammenlignes, hvad 
angår forskningsmetodiske tilgange, men tallene tyder dog på en udvikling, hvor 
mange af de døgninstitutioner, der hører til blandt de ældste, er dem, der lukkes eller 
omlægges til socialpædagogiske opholdssteder i 2010’erne efter kommunalreformen 
i 1970169 (se kapitel I.1).

Ejer- og organisationsforhold
Undersøgelsen fra år 2000 viser, at betydeligt mere end halvdelen af døgninstitu-
tionerne på dette tidspunkt er offentligt ejede, idet de enten er kommunale eller 
amtskommunale (63 %), mens den resterende andel er selvejende, fondsejede, privat 
eller lederejede (37 %). For de socialpædagogiske opholdssteders vedkommende 
er meget få offentligt ejede (12 %), mens hovedparten er selvejende, fondsejede, 
privat- eller lederejede (88 %) i år 2000.

Vores undersøgelse fra 2020 viser, at en stor andel af døgninstitutionerne (83 %) i 
2020 er offentlige (det vil sige kommunalt eller regionalt ejede), mens en mindre andel 

169 Ifølge tal fra FADD (Foreningen af Døgn- og Dagtilbud) er 47 døgninstitutioner for udsatte børn og 
unge ud af 165 lukket i perioden 2010-2020 – det vil sige 28 %.
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(17 %) er ikke-offentlige (det vil sige selvejende, fondsejede eller foreningsejede).170 
For de socialpædagogiske opholdssteders vedkommende er billedet af ejerforhold 
helt anderledes. Her er ingen af institutionerne offentlige, og blandt de private 
ejerformer er den største andel selvejende institutioner (36 %), dernæst kommer 
fondsejede institutioner (32 %) og den tredjestørste andel er anpartsselskaber (16 
%), mens en mindre andel af de socialpædagogiske opholdssteder fordeler sig på de 
øvrige ejerformer (14 %).171

Den største andel af døgninstitutioner er således offentlige, mens de social-
pædagogiske opholdssteder enten er selvejende, fondsejede eller anpartsselskaber.172 

Sammenlignes de to undersøgelser med de 20 års mellemrum, ses det, at flere af 
døgninstitutionerne er blevet offentlige (fra 64 % til 83 %), mens en mindre andel er 
blevet ikke-offentlige (det vil sige selvejende, fondsejede eller foreningsejede) i denne 
periode (fra 37 % til 17 %). For de socialpædagogiske opholdssteders vedkommende 
er udviklingen i ejerforhold gennem den 20-årige periode helt anderledes. Hvor 
en mindre andel (12 %) er offentlige i år 2000, er ingen af de socialpædagogiske 
opholdssteder offentlige i 2020. 

Desuden er der markante forskelle mellem, hvorvidt de to institutionstyper har 
driftsoverenskomster med en af landets kommuner. Dette er tilfældet for mere end 
halvdelen af døgninstitutionerne (59 %) og for næsten ingen af de socialpædagogiske 
opholdssteder (3 %).

Som nævnt i kapitel 2 er der i 1990’erne oprettet faglige organisationer for de to 
institutionstyper – Foreningen af Døgn- og Dagtilbud (FADD) og Landsforeningen af 
opholdssteder (LOS) – ligesom der findes andre brancheforeninger som for eksempel 
Selveje Danmark. Blandt døgninstitutionerne er en stor andel medlemmer af FADD 
(65 %), mens hovedparten af de socialpædagogiske opholdssteder er medlemmer 
af LOS (76 %). Blandt begge institutionstyper er 14 % tilsammen medlemmer af 
Selveje Danmark.173

170 I forhold til besvarelsen af dette spørgsmål har respondenterne haft mulighed for at sætte flere kryds, 
hvilket betyder, at totalen kan være mere end 100 %.

171 P-værdi (Pearson chi): 0.000 for kommunalt ejet institution, regionalt ejet institution, selvejende 
institution, fondsejet institution og anpartsselskab. P-værdi (Pearson chi): 0.423 for foreningsejet 
institution. P-værdi (Pearson chi): 0.427 for personlig ejet mindre virksomhed. P-værdi (Pearson 
chi): 0.007 for enkeltmandsvirksomhed. P-værdi (Pearson chi): 0.167 for interessentskab. P-værdi 
(Pearson chi): 0.427 for iværksætterselskab. P-værdi (Pearson chi): 0.261 for aktieselskab. 

172 I en nordisk sammenlignende analyse af ejerforhold blandt institutioner i 2020 beskrives danske 
forhold ved, at der er en andel på 32 %, som er offentlige, en andel på 46 %, som er non-profit 
institutioner, og en andel på 22 %, som er for-profit institutioner (Shanks, Emelie et al. (2021). 
Denne undersøgelse bygger på oplysninger fra Tilbudsportalen og er ikke direkte sammenlignelig 
med vores undersøgelse. 

173 P-værdi (Pearson chi): 0.000 for Los og FADD. P-værdi (Pearson chi): 0.109 for Selveje Danmark.
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Beliggenhed
Der er en lang historisk tradition, som skriver sig tilbage til slutningen af 1800-tallet 
for, at de fleste danske institutioner er beliggende på landet.174 Hvordan billedet er 
aktuelt af danske institutioners beliggenhed, har vi hidtil ikke haft viden om. Tabel 
II.6 nedenfor viser, hvorledes forholdene ser ud i 2020. 

Tabel II.6: Hvor ligger institutionens (hoved)afdeling? Sæt ét kryds.

Døgninstitution Socialpædagogisk opholdssted Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

I en stor by  
(over 100.000 
indbyggere)

21 22 % 15 10 % 36 15 %

I en mellemstor by 
(mellem 20.000 og 
99.999 indbyggere)

29 31 % 22 14 % 51 21 %

I en mindre by 
(under 20.000 
indbyggere)

30 31 % 47 31 % 77 31 %

Uden for byzone 15 16 % 68 45 % 83 33 %

Total 95 100 % 152 100 % 247 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle (N=256). Ni respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=247). P-værdi (Pearson chi): 0.000.

Tabel II.6 viser, at en stor andel af de danske institutioner ligger uden for en byzone 
(33 %), hvilket gælder for 45 % af de socialpædagogiske opholdssteder, mens det 
er tilfældet for en mindre andel af døgninstitutionerne (16 %). En lige stor andel af 
både døgninstitutionerne og de socialpædagogiske opholdssteder er beliggende i en 
mindre by med under 20.000 indbyggere (31 %). Der er 21 % af institutionerne, 
som er beliggende i mellemstore byer med mellem 20.000 og 99.999 indbyggere, 
hvilket i højere grad gælder for døgninstitutionerne (31 %) og i mindre grad for 
de socialpædagogiske opholdssteder (14 %). En mindre andel af institutionerne 
har adresse i en stor by med over 100.000 indbyggere (15 %), og her er flere 
af døgninstitutionerne beliggende (22 %), mens der er færre socialpædagogiske 
opholdssteder (10 %), som er beliggende i større byer.

Der er således en større andel af de socialpædagogiske opholdssteder, der er 
beliggende uden for de større byer, mens en højere andel af døgninstitutionerne er 
beliggende i mellemstore og store byer.175

174 Bryderup, Inge M. (2005).
175 Der er ikke foretaget systematiske undersøgelser af danske institutioners beliggenhed, og dette er 

heller ikke belyst i undersøgelsen fra år 2000.
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Afdelinger
Der findes ingen viden om, hvordan danske institutioner er strukturerede. Vi har 
derfor undersøgt, hvor mange afdelinger der findes på henholdsvis døgninstitutioner 
og socialpædagogiske opholdssteder, samt ud fra hvilke principper disse afdelinger 
er inddelt. 

Langt de fleste institutioner har enten én afdeling (53 %) eller 2-3 afdelinger 
(35 %). Blandt døgninstitutionerne er det 40 %, der har én afdeling, mens det 
gælder for 61 % af de socialpædagogiske opholdssteder. Der er en større andel 
af døgninstitutionerne, der har 2-3 afdelinger (45 %), end de socialpædagogiske 
opholdssteder, hvor der er tale om en andel af institutioner med 2-3 afdelinger på 
30 %. Blandt døgninstitutionerne er det en andel på 16 %, der har mere end 4 
afdelinger, og blandt de socialpædagogiske opholdssteder er det 9 %, der har mere 
end 4 afdelinger, hvilket skal ses i lyset af, at der er flere større døgninstitutioner.176

Figur II.1 illustrerer, hvilke principper der gør sig gældende for institutionernes 
inddeling af afdelinger. Respondenterne har her haft mulighed for at sætte mere 
end et kryds. Og det er alene de institutioner, der har mere end én afdeling, som 
er blevet spurgt.

176 P-værdi (Pearson chi): 0.003.
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Figur II.1:  Efter hvilke principper er institutionens afdelinger inddelt? Sæt ét eller flere kryds. 
(N=115)177

Note: Respondenterne har haft mulighed for at markere mere end én svarmulighed, hvorfor totalen summer til mere end 100 %. Spørgsmål 
kun stillet til respondenter, som har angivet, at de har mere end en afdeling (N=118). To respondenter er faldet fra på dette spørgsmål 
(N=116). Et fejlsvar er blevet frasorteret N=115). Respondenter, som har svaret ‘andet’, har haft mulighed for at uddybe, hvordan 
institutionen ellers er inddelt. Efter en kvalitativ bearbejdning af disse åbne svar fandt vi, at flere af de åbne svar kunne kategoriseres i 
de eksisterende kategorier. Disse svar er omkategoriseret, hvor det er muligt. P-værdi (Pearson chi): 0.227 for børnenes alder. P-værdi 
(Pearson chi): 0.331 for børnenes problematikker. P-værdi (Pearson chi): 0.366 for faser i anbringelsen. P-værdi (Pearson chi): 0.395 for 
forskellige funktioner. P-værdi (Pearson chi): 0.633 for geografisk placering. P-værdi (Pearson chi): 0.749 for andet.

Figur II.1 viser, at hovedparten af institutionerne (71 %), der har mere end én 
afdeling, er inddelt efter børnene og de unges problematikker og behandlingsbehov. 
En stor andel af institutionerne er inddelt efter børnene og de unges alder (47 %), 
mens en andel på 26 % er knyttet til forskellige faser i anbringelsen. Langt færre 
institutioner er inddelt efter forskellige funktioner som for eksempel aflastning og 
akutanbringelser (11 %). Der er ikke markante forskelle mellem døgninstitutionerne 
og de socialpædagogiske opholdssteder i forhold til principperne for opdelingen på 
afdelinger.

177 Fordelingen for afdelinger, der er inddelt efter geografisk placering, er udeladt af hensyn til anonymi-
tet.
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Interne skoler
Undersøgelsen fra år 2000 viser, at det ved årtusindeskiftet er knap halvdelen af 
døgninstitutionerne (41 %), der har interne skoler, mens det gælder for knap en 
tredjedel af de socialpædagogiske opholdssteder (30 %).178 Blandt de døgninstitu-
tioner, som er offentligt ejede, har godt halvdelen interne skoler (52 %), og blandt 
de øvrige ikke-offentlige institutioner er det knap halvdelen, der har interne skoler 
(48 %). Blandt de få socialpædagogiske opholdssteder, som er offentligt ejede, er 
det en lille andel, der har interne skoler (13 %), og blandt de øvrige ikke-offentlige 
socialpædagogiske opholdssteder er det hovedparten, der har interne skoler (87 %).179

Vores undersøgelse viser, at der i 2020 er interne skoler på 22 % af institutionerne. 
Knap en tredjedel af døgninstitutionerne har interne skoler (30 %), mens dette er 
tilfældet for en mindre andel af de socialpædagogiske opholdssteder (17 %).180 Blandt 
de offentlige institutioner er det en andel på 23 %, der har interne skoler. Blandt 
de ikke-offentlige institutioner er det de selvejende, fondsejede eller foreningsejede 
institutioner, der har den største andel af interne skoler (23 %), mens de private 
institutioner tilsammen har en andel af institutioner med interne skoler på 14 %.181

Gennem de seneste 20 år er der således blevet færre institutioner, der har interne 
skoler, og dette er i særdeleshed tilfældet for de socialpædagogiske opholdssteder.

Vi skal senere i del IV uddybe både karakteristikken af de institutioner, der har 
interne skoler, og karakteristikken af de børn og unge, der går på en intern skole. 

Sammenfatning
De største institutioner findes blandt døgninstitutionerne med et gennemsnit 
på 17 pladser, mens der er langt flere mindre socialpædagogiske opholdssteder, 
idet gennemsnittet her er på 11 pladser. For 20 år siden var de socialpædagogiske 
opholdssteder meget mindre, ofte med 4-6 anbragte børn og unge. Der er således 
sket en udjævning mellem de to institutionstyper på dette område i de sidste 20 år. 

Der er en større andel af døgninstitutioner, som er oprettet før 1980, mens dette 
er gældende for en meget lille andel af de socialpædagogiske opholdssteder. Den 
største andel af døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder er oprettet 
i perioden fra 2000 til 2020. Der er således oprettet en større andel af både døgn-
institutioner og socialpædagogiske opholdssteder de seneste årtier, mens en tredjedel 
af døgninstitutionerne er oprettet før 1980.

Vores undersøgelse viser desuden, at en stor andel af døgninstitutionerne er 
offentlige (det vil sige kommunalt eller regionalt ejede), mens en femtedel er 
 ikke -offentlige (det vil sige selvejende, fondsejede, foreningsejede samt privatejede). 
De socialpædagogiske opholdssteder er alle ikke-offentlige.

178 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s. 53.
179 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s. 55.
180 P-værdi (Pearson chi): 0.016.
181 P-værdi (Pearson chi): 0.391, hvilket betyder, at der ikke er statistiske signifikante forskelle.
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Der er en større andel af de socialpædagogiske opholdssteder, som er beliggende 
uden for de større byer, mens en højere andel af døgninstitutionerne er beliggende 
i mellemstore og store byer.

Langt de fleste institutioner har enten én afdeling eller 2-3 afdelinger. Og hoved-
parten af institutionerne, der har mere end én afdeling, er inddelt efter børnene og 
de unges problematikker og behandlingsbehov, efter børnene og de unges alder og/
eller har en opdeling, som er knyttet til forskellige faser i anbringelsen. 

Vores undersøgelse viser desuden, at der er interne skoler på knap en fjerdedel af 
institutionerne. Knap en tredjedel af døgninstitutionerne har interne skoler, mens 
dette er tilfældet for en mindre andel af de socialpædagogiske opholdssteder. Gennem 
de seneste 20 år er der blevet færre institutioner, der har interne skoler, og dette er 
særligt tilfældet blandt de socialpædagogiske opholdssteder. Det kan blandt andet 
hænge sammen med de lovændringer, der kom i 2010’erne, hvor alene interne skoler 
med over 10 elever kan godkendes (se kapitel I.1).

Institutionernes målgrupper og indsatsformer
I dette afsnit skal vi se nærmere på institutionernes beskrivelser af deres målgrupper, 
og hvilke indsatsformer de tilbyder, som for eksempel akutanbringelser, aflastning og 
efterværn samt alternativ strafafsoning, behandlingsdomme og anbringelser under 
ungdomssanktionen. Vi skal desuden formidle resultater af undersøgelsen af, hvilke andre 
indsatsformer som institutionerne tilbyder, når det gælder samarbejde med myndigheder-
ne omkring familieplejere, herunder visitation, undervisning, supervision, vejledning og 
rådgivning samt aflastning og ydelser i forhold til institutionernes interne skoler. Endelig 
beskriver vi institutionernes ydelser og tilbud til andre udsatte grupper og fagpersoner.

Målgrupper
I undersøgelsen fra år 2000 er der spurgt til institutionernes beskrivelser af deres 
målgrupper. Her har kategorierne været psykiske lidelser (diagnosebørn); omsorgs-
svigtede og tidligt skadede; adfærdsproblemer; indlæringsproblemer; problemer i 
hele familien og en “andet” kategori. Resultaterne fra denne undersøgelse viser, at 
gruppen af børn og unge, der betegnes som omsorgssvigtede og tidligt skadede, er 
langt den største målgruppe i år 2000 både på døgninstitutioner (64 %) og på so-
cialpædagogiske opholdssteder (68 %). Færre institutioner beskriver deres målgruppe 
som såkaldte diagnosebørn. Det drejer sig om 9 % både på døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder. Resultaterne af undersøgelsen fra år 2000 viser 
også, at gruppen af børn og unge, der har adfærdsproblemer, udgør en mindre 
andel både på døgninstitutioner (6 %) og socialpædagogiske opholdssteder (9 %). 
De øvrige kategorier udgør relativt små andele.182

182 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s 57.
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I spørgeskemaet i vores undersøgelse fra 2020 har vi spurgt institutionslederne 
om, hvilke målgrupper institutionen er godkendt til. Spørgsmålet er stillet som et 
åbent spørgsmål, hvor respondenterne har haft mulighed for at skrive en kortere 
eller længere tekst. De svarkategorier, der er beskrevet i figuren nedenfor, er resultatet 
af en kategorisering, som er fremstillet på baggrund af vores kvalitative, grounded 
theory-inspirerede analyse af de åbne svar.183 Svarene fremgår af figur II.2.

Figur II.2: Hvilke målgrupper er institutionen godkendt til? (N=202)

Note: Spørgsmålet er stillet som et åbent spørgsmål. Ovenstående svarkategorier er en kategorisering, som er fremstillet af forskernes 
kvalitative analyse af de åbne svar. I nogle tilfælde angav institutionen at have flere målgrupper, hvorfor totalen summer til mere end 
100 %. Spørgsmål kun stillet til respondenter, som kun har 1 afdeling, eller respondenter, som har angivet at have samme målgruppe på 

183 Det er den samme forskningsmetodiske tilgang, der er anvendt i undersøgelsen fra år 2000.
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tværs af institutionens afdelinger (N=205). Tre respondenter er faldet fra i forhold til dette spørgsmål (N=202). P-værdi (Pearson chi): 
0.0522 for målgruppe 1. P-værdi (Pearson chi): 0.117 for målgruppe 2. P-værdi (Pearson chi): 0.616 for målgruppe 3. P-værdi (Pearson 
chi): 0.007 for målgruppe 3. P-værdi (Pearson chi): 0.988 for målgruppe 5. P-værdi (Pearson chi): 0.249 for målgruppe 6. P-værdi 
(Pearson chi): 0.171 for målgruppe 7. P-værdi (Pearson chi): 0.171 for målgruppe 8. (Børnegruppe 2: “Børn og unge med psykiatriske 
diagnoser (fx ADHD, Asbergers Syndrom og OCD) og psykiske lidelser (fx tilknytningsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, selvskadende 
adfærd og angst) samt konsekvenser heraf ift. følelsesmæssig udvikling, adfærd, sociale relationer, skolegang mv.” Børnegruppe 3: “Børn 
og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser (også benævnt multiple funktionsnedsættelser, udviklingshæmning og mental 
retardering, ofte inkluderende autismeforstyrrelser og ADHD diagnoser) samt konsekvenser heraf ift. følelsesmæssig udvikling, adfærd, 
sociale relationer, skolegang mv.”

Figur II.2 viser, at den største andel af institutioner (44 %) er godkendte til at 
modtage børn og unge med psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser. Det gælder 
på 37 % af døgninstitutionerne og på 48 % af de socialpædagogiske opholdssteder. 
Færre institutioner (15 %) er godkendte til at modtage henholdsvis børn og unge 
med alvorlige omsorgssvigt og børn og unge med behov for socialpædagogisk 
støtte. Den målgruppe, der betegnes som børn og unge med fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelser, er 13 % af institutionerne godkendte til at modtage, og her er 
den største andel at finde på de socialpædagogiske opholdssteder (14 %), mens der 
er tale om 11 % af døgninstitutionerne, som er godkendte til denne gruppe. Der er 
endvidere få institutioner, der er godkendte til at foretage udredninger blandt børn, 
unge og familier. Det samme er gældende i forhold til institutionernes godkendelse i 
forhold til anbringelse af børn og unge med behov for socialpædagogisk behandling 
og støtte i forbindelse med integration.

Næsten halvdelen af institutionerne er således godkendte til at modtage børn 
og unge med psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser i 2020, mens der for 20 år 
siden er tale om en meget mindre gruppe på omkring en tiendedel af den samlede 
målgruppe på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

Vi har også undersøgt, hvilke aldersgrupper institutionerne er godkendte til at 
modtage, og resultaterne fremgår af tabel II.7.

Tabel II.7:  Hvilke aldersgrupper er institutionen godkendt til at modtage? Sæt kryds ud for de 
aldersgrupper, som institutionen er godkendt til at modtage. (Kategoriseret)

0-5 år 6-12 år 13-17 år 18+ år

Procent Procent Procent Procent

Døgninstitution 42 % 76 % 88 % 70 %

Socialpædagogisk 
opholdssted 18 % 66 % 87 % 86 %

Total 27 % 69 % 87 % 80 %

N 236 236 236 236

Note: Respondenterne har haft mulighed for at markere mere end én svarmulighed, hvorfor totalen summer til mere end 100 %. Spørgsmål 
stillet til alle (N=256). 20 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=236). P-værdi (Pearson chi): 0.000 for 0-5 år. P-værdi (Pearson 
chi): 0.094 for 6-12 år. P-værdi (Pearson chi): 0.820 for 13-17 år. P-værdi (Pearson chi): 0.003 for 18+ år.
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Tabel II.7 viser, at de fleste institutioner er godkendte til at modtage børn og unge 
i aldersgruppen 13-17 år (87 %) og de unge, der er 18+ år (80 %). I forhold til 
godkendelse til de yngre aldersgrupper er der forskelle mellem døgninstitutioner 
og socialpædagogiske opholdssteder. For døgninstitutionernes vedkommende er 
76 % af dem godkendte til at modtage 6-12-årige børn, og en andel på 42 % er 
godkendte til at modtage 0-5-årige børn. Blandt de socialpædagogiske opholdssteder 
er det 66 %, der er godkendte til at modtage 6-12-årige børn, og en andel på 18 % 
er godkendt til at modtage 0-5-årige børn.

Både døgninstitutionerne og de socialpædagogiske opholdssteder er således 
primært godkendte til at modtage de ældre grupper af børn og unge, men blandt 
døgninstitutionerne er der en større andel, som også er godkendte til at modtage 
børn i alderen 0-5 år.

Akutanbringelser og anbringelser i aflastning og efterværn samt indsatser i forhold til 
alternativ strafafsoning, behandlingsdomme og anbringelser under ungdomssanktionen
Ud over helt “almindelige” anbringelser modtager institutionerne også børn og 
unge, som anbringes akut, og børn og unge, der anbringes i aflastning, samt unge 
i efterværn.

Tabel II.8 viser andelen af institutioner, der modtager akutanbragte børn og unge.

Tabel II.8: Bliver institutionen brugt i forbindelse med akutanbringelser? Sæt ét kryds.

Døgninstitution Socialpædagogisk opholdssted Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 42 46 % 37 26 % 79 33 %

Kun i særlige tilfælde 33 36 % 86 59 % 119 51 %

Nej 16 18 % 22 15 % 38 16 %

Total 91 100 % 145 100 % 236 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle. 20 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=236). P-værdi (Pearson chi): 0.001.

Tabel II.8 viser, at 33 % af institutionerne rutinemæssigt modtager akutanbragte 
børn og unge, og det samme er gældende i særlige tilfælde på 51 % af institutionerne. 
Der er en højere andel af døgninstitutionerne (46 %), der modtager akutanbragte 
børn og unge, end blandt de socialpædagogiske opholdssteder (26 %). Der er 16 
% af institutionerne, som ikke modtager akutanbringelser. 

Vi har ligeledes spurgt, om institutionerne modtager børn og unge i aflastning, 
og resultaterne vises i tabel II.9.
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Tabel II.9: Modtager institutionen børn og unge i aflastning? Sæt ét kryds.

Døgninstitution Socialpædagogisk opholdssted Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 29 32 % 36 25 % 65 28 %

Nej 62 68 % 109 75 % 171 72 %

Total 91 100 % 145 100 % 236 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle. 20 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=236). P-værdi (Pearson chi): 0.239.

Det fremgår af tabel II.9, at 28 % af institutionerne modtager børn og unge i 
aflastning. Der er en lidt større andel af døgninstitutionerne, som modtager børn 
og unge i aflastning (32 %) end på de socialpædagogiske opholdssteder (25 %).

Undersøgelsen viser også, hvor mange pladser institutionerne i gennemsnit har til 
aflastning, og her er der i gennemsnit 5 pladser på døgninstitutionerne og 3 pladser 
på de socialpædagogiske opholdssteder.184

Vi har desuden undersøgt, hvorfra institutionerne modtager børn og unge i 
aflastning, og her har institutionerne haft mulighed for at sætte flere kryds. Un-
dersøgelsen viser, at der primært er tale om aflastning i forhold til børnene og de 
unges egne forældre (78 %), men en stor andel af institutionerne modtager også 
børn og unge i aflastning, som er anbragt i familiepleje (63 %). En mindre andel 
af institutioner modtager børn og unge i aflastning fra andre døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder (8 %).185

Tabel II.10 viser, hvor stor en andel af institutionerne der tilbyder efterværn til 
unge i alderen 18-22 år.

Tabel II.10:  Tilbyder institutionen efterværn til (tidligere anbragte) unge i alderen 18-22 år (jf. 
§76 i Serviceloven)? Sæt ét kryds.

Døgninstitution Socialpædagogisk opholdssted Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 54 59 % 121 83 % 175 74 %

Kun i særlige 
tilfælde 7 8 % 11 8 % 18 8 %

Nej 30 33 % 13 9 % 43 18 %

Total 91 100 % 145 100 % 236 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle. 20 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=236). P-værdi (Pearson chi): 0.000.

184 P-værdi (t-test): 0.071.
185 P-værdi (Pearson chi): 0.049 fra egne forældre. P-værdi (Pearson chi): 0.377 fra familieplejere. P-vær-

di (Pearson chi): 0.471 fra andre døgninstitutioner/opholdssteder. P-værdi (Pearson chi): 0.233 fra 
anden anbringelsesform.
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Det fremgår af tabel II.10, at en stor andel af institutionerne tilbyder efterværn til 
tidligere anbragte unge (74 %), og her er der forskelle mellem institutionstyperne. 
Andelen af døgninstitutioner, der tilbyder efterværn, er på 59 %, og det samme er 
tilfældet på 83 % af de socialpædagogiske opholdssteder.

Som nævnt i det indledende afsnit om de lovgivningsmæssige rammer i kapitel II.1 
er der flere former for efterværn. Vores undersøgelse viser, at de alle bliver anvendt 
på institutionerne. Der er en andel af institutionerne på 88 %, som tilbyder fortsat 
døgnophold på institutionen, og der er en andel på 70 % af institutionerne, som 
tilbyder en fast kontaktperson til de unge, mens 81 % tilbyder en udslusningsordning, 
hvor den unge gradvist udsluses til egen bolig.186

Vi har desuden spurgt til, om institutionerne tilbyder indsatser i form af alternativ 
strafafsoning, behandlingsdomme og anbringelser under ungdomssanktionen. En 
stor andel af institutionerne (72 %) bliver ikke anvendt i forbindelse med disse 
indsatsformer. Det fremgår også, at den største andel af institutionerne bruges i 
forbindelse med anbringelser under ungdomssanktionen, henholdsvis 19 % af 
døgninstitutionerne og 28 % af de socialpædagogiske opholdssteder, mens en 
mindre andel af de socialpædagogiske opholdssteder bliver anvendt i forbindelse 
med alternativ strafafsoning og behandlingsdomme.187

Andre indsatsformer og ydelser
I dette afsnit belyser vi, om institutionerne har et fast samarbejde med myndighederne 
omkring familieplejere på forskellige områder. Vi ser desuden på, om institutionerne 
tilbyder andre ydelser, der er målrettet børn og unge og deres familier samt ydelser 
til andre udsatte grupper.

I undersøgelsen spørger vi også, om institutionerne har et fast samarbejde med 
myndighederne omkring familieplejere på forskellige områder. Undersøgelsen 
viser, at det primært er tilfældet i forhold til døgninstitutionerne. En andel på 10 
% af døgninstitutionerne tilbyder ydelser i relation til visitation i forbindelse med 
anbringelse af børn og unge i familiepleje. En andel på 9 % af døgninstitutionerne 
udbyder undervisning af familieplejere, og en andel på 16 % giver supervision til 
familieplejere, mens 10 % yder vejledning og rådgivning til familieplejere. Som 
nævnt ovenfor har institutionerne også børn og unge, der er anbragt i familiepleje, 
i aflastning, og det gælder for en andel på 8 % af døgninstitutionerne og 6 % af 
de socialpædagogiske opholdssteder. Endvidere er der også børn og unge, der er 
anbragt i familiepleje, som går i interne skoler på institutionerne, og det gælder 

186 P-værdi (Pearson chi): 0.278 fortsat døgnophold. P-værdi (Pearson chi): 0.056 fast kontaktperson. 
P-værdi (Pearson chi): 0.0608 udslusning.

187 P-værdi (Pearson chi): 0.0102 alternativ strafafsoning. P-værdi (Pearson chi): 0.038 behandlingsdom-
me. P-værdi (Pearson chi): 0.120 ungdomssanktion. 

© Forlaget Klim



74

Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

for en andel på 8 % af døgninstitutionerne og 4 % af de socialpædagogiske 
opholdssteder.188

Endelig har vi undersøgt, om institutionerne tilbyder andre ydelser, der er målrettet 
børn og unge og deres familier samt ydelser til andre udsatte grupper. Her finder vi, at 
en stor andel af institutionerne ikke tilbyder andre ydelser, som er målrettet børn og 
unge og deres familier (41 %), og ej heller ydelser til andre udsatte grupper (49 %).

Der er en del af institutionerne, der tilbyder ungdomsuddannelse for unge 
med særlige behov (STU), og det gælder på 12 % af døgninstitutionerne og 20 
% af de socialpædagogiske opholdssteder. Der er en andel af institutionerne, som 
tilbyder at foretage børnefaglige undersøgelser i forhold til anbringelser med og 
uden samtykke, og det gælder på 12 % af døgninstitutionerne og 4 % af de social-
pædagogiske opholdssteder. Der er også en mindre andel af institutionerne, der 
foretager forældrekompetenceundersøgelser, og det drejer sig om en andel på 10 % 
af døgninstitutionerne og 2 % af de socialpædagogiske opholdssteder. En lidt større 
andel af institutionerne tilbyder praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, 
hvilket gælder 30 % af døgninstitutionerne og 10 % af de socialpædagogiske 
opholdssteder. En næsten tilsvarende andel af institutionerne tilbyder familie-
behandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, og det drejer sig 
om 32 % af døgninstitutionerne og 10 % af de socialpædagogiske opholdssteder. 
Det samme niveau er gældende i forhold til at tilbyde at være kontaktperson for 
barnet eller den unge eller for hele familien, hvilket gælder for en andel på 29 % 
af døgninstitutionerne og 17 % af de socialpædagogiske opholdssteder. En næsten 
tilsvarende andel af institutionerne tilbyder anden hjælp, der har til formål at yde 
rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte – det drejer sig om en 
andel på 22 % af døgninstitutionerne og 8 % af de socialpædagogiske opholdssteder. 
En lidt større andel af institutionerne tilbyder beskyttende, støttet eller overvåget 
samvær under anbringelsen, hvilket udgør en andel på 33 % af døgninstitutionerne 
og 15 % af de socialpædagogiske opholdssteder. Desuden er der mindre andele 
af institutionerne, der tilbyder støttepersoner til forældremyndighedsindehaver i 
forbindelse med barnet eller den unges anbringelse (4 %); koordinator til unge, der 
er idømt sanktion (4 %); tilknytningsundersøgelse (4 %) og projektpladser/socialt 
enkeltmandsprojekt (13 %).189

188 P-værdi (Pearson chi): 0.002 for visitation. P-værdi (Pearson chi): 0.000 for undervisning og super-
vision samt intet fast samarbejde. P-værdi (Pearson chi): 0.003 for vejledning/rådgivning. P-værdi 
(Pearson chi): 0.659 for aflastning. P-værdi (Pearson chi): 0.244 for intern skole.

189 P-værdi (Pearson chi): 0.115 for STU. P-værdi (Pearson chi): 0.021 for børnefaglig undersøgelse. 
P-værdi (Pearson chi): 0.008 for forældrekompetenceundersøgelse. P-værdi (Pearson chi): 0.000 for 
praktisk støtte og familiebehandling samt ingen ydelser. P-værdi (Pearson chi): 0.028 for kontakt-
person. P-værdi (Pearson chi): 0.003 for anden hjælp. P-værdi (Pearson chi): 0.924 for støtteperson. 
P-værdi (Pearson chi): 0.448 for koordinator til unge. P-værdi (Pearson chi): 0.077 for tilknytnings-
undersøgelse. P-værdi (Pearson chi): 0.001 for overvåget samvær. P-værdi (Pearson chi): 0.985 for 
projektpladser. 
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Det er således mere end halvdelen af institutionerne, som tilbyder andre ydelser, 
der er målrettet børn og unge og deres familier, og det gælder især døgninstitutionerne. 

Der er også en del institutioner, der tilbyder ydelser til andre udsatte grupper, og 
der er 20 % af døgninstitutionerne og 46 % af de socialpædagogiske opholdssteder, der 
tilbyder midlertidigt botilbud til voksne. Der er færre institutioner, som leverer andre 
ydelser til andre udsatte grupper, og det drejer sig primært om døgnaflastning (10 %), 
socialpædagogisk støtte (19 %) og virksomhedspraktik (8 %). Og på de to sidstnævnte 
områder er der tale om en større andel blandt de socialpædagogiske opholdssteder.190

Vi har endvidere undersøgt, om institutionerne har tilbud eller ydelser til andre 
fagpersoner. Der er en andel af institutionerne, som tilbyder undervisning, kurser og 
foredrag, og det gælder på 33 % af døgninstitutionerne og 17 % af de socialpædagogi-
ske opholdssteder. Der er desuden en del af institutionerne, der foretager supervision 
eller rådgivning af fagpersoner, og det gælder på 26 % af døgninstitutionerne og 19 
% af de socialpædagogiske opholdssteder.191

Sammenfatning
De fleste af institutionerne er godkendte til at modtage børn og unge med psykiatriske 
diagnoser og psykiske lidelser. Færre institutioner er godkendte til gruppen af 
børn og unge med alvorlige omsorgssvigt, gruppen af børn og unge med behov 
for socialpædagogisk støtte og gruppen af børn og unge med fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelser. Næsten halvdelen af institutionerne er således godkendte til 
at modtage børn og unge med psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser i 2020, 
mens der for 20 år siden er tale om en meget mindre gruppe af børn og unge med 
diagnoser på omkring en femtedel af institutionerne. 

Både døgninstitutionerne og de socialpædagogiske opholdssteder er primært 
godkendte til at modtage de ældre grupper af børn og unge (13-17-årige og 18+-årige), 
men blandt døgninstitutionerne er der en større andel, som også er godkendte til at 
modtage børn i alderen 0-5 år og 6-12 år.

Næsten halvdelen af døgninstitutionerne bliver brugt i forbindelse med akut-
anbringelser, mens det gælder godt en tredjedel af socialpædagogiske opholdssteder. 
Samlet set er der en fjerdedel af institutionerne, der modtager børn og unge i 
aflastning. Der er en lidt større andel af døgninstitutionerne, som modtager børn 
og unge i aflastning, end blandt de socialpædagogiske opholdssteder.

Alle former for efterværn bliver anvendt på institutionerne. En stor andel af 
institutionerne tilbyder fortsat døgnophold på institutionen, og det samme er 

190 P-værdi (Pearson chi): 0.000 for midlertidigt botilbud til voksne. P-værdi (Pearson chi): 0.062 for 
døgnaflastning. P-værdi (Pearson chi): 0.003 for socialpædagogisk støtte. P-værdi (Pearson chi): 
0.732 for virksomhedspraktik.

191 P-værdi (Pearson chi): 0.005 undervisning, kurser og foredrag. P-værdi (Pearson chi): 0.203 for 
supervision eller rådgivning af fagpersoner.
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gældende i forhold til, at institutionerne tilbyder en fast kontaktperson til de unge 
eller en udslusningsordning, hvor den unge gradvist udsluses til egen bolig.

Det fremgår også af vores undersøgelse, at en fjerdedel af institutionerne bruges 
i forbindelse med anbringelser under ungdomssanktionen, mens mindre andele 
af de socialpædagogiske opholdssteder bliver anvendt i forbindelse med alternativ 
strafafsoning og behandlingsdomme. 

En mindre andel af institutionerne har desuden et fast samarbejde med myn-
dighederne omkring familieplejere på forskellige områder, og det gælder primært 
døgninstitutionerne. Det drejer sig om ydelser i relation til visitation i forbindelse 
med anbringelse af børn og unge i familiepleje, undervisning af familieplejere, 
supervision til familieplejere samt vejledning og rådgivning til familieplejere.

Desuden tilbyder godt halvdelen af institutionerne andre ydelser, der er målrettet 
børn og unge og deres familier, og det gælder især døgninstitutionerne. Det drejer 
sig primært om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov; børnefaglige 
undersøgelser; forældrekompetenceundersøgelser; praktisk pædagogisk eller anden 
støtte i hjemmet; familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 
problemer; kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien; anden 
hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk 
støtte samt beskyttende, støttet eller overvåget samvær under anbringelsen.

Flere institutioner tilbyder ydelser til andre udsatte grupper. Der er en større andel 
af døgninstitutionerne og i særdeleshed af de socialpædagogiske opholdssteder, som 
tilbyder midlertidigt botilbud til voksne. Der er færre institutioner, som tilbyder 
ydelser til andre udsatte grupper, og det drejer sig primært om døgnaflastning, 
socialpædagogisk støtte og virksomhedspraktik. Og på de to sidstnævnte områder 
er der tale om en større andel blandt de socialpædagogiske opholdssteder.

Institutionernes pædagogiske rammer og tilgange 
I vores undersøgelse ønsker vi at skabe viden om de pædagogiske rammer og tilgange 
på danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, der som nævnt kun 
i begrænset omfang er belyst.192 Vi skal i det følgende belyse kontaktpædagogstruk-
turen, anvendelsen af forskellige pædagogiske tilgange og standardiserede metoder 
samt prioriteringen af opgaver i det socialpædagogiske arbejde med de anbragte 
børn og unge. Afslutningsvis beskriver vi undersøgelsens resultater vedrørende 
institutionernes kontakt med tidligere anbragte børn og unge.

Kontaktpædagogrollen
Langt de fleste danske institutioner – cirka 95 % – har en struktur, hvor der er 
knyttet en bestemt pædagog til de anbragte børn og unge under hele anbringelsen, 
der som oftest benævnes kontakt- eller primærpædagog.

192 Petersen, Kirsten Elisa (2010).
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I spørgeskemaet har vi spurgt institutionerne om, hvilke roller kontaktpædago-
gerne varetager, og vi har bedt om, at der gives en prioritering fra 1-6 af på forhånd 
beskrevne roller. Resultaterne fremgår af figur II.3, hvor vi har lagt 1. og 2. prioritet 
sammen, ligesom det er tilfældet for 3. og 4. prioritet samt 5. og 6. prioritet.

Figur II.3:  Hvilke særlige opgaver/ansvarsområder er de vigtigste for rollen som kontaktpædagog/
primærpædagog i arbejdet med de anbragte børn og unge på institutionen? (N=232)

Note: Spørgsmål stillet til alle (N=256). Respondenterne har dog haft mulighed for at springe spørgsmål over (hvis de fx ikke har haft 
kontaktpædagogordning). 17 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=239). 5 respondenter har sprunget spørgsmål over 
(N=234). To fejlindtastninger er frasorteret (N=232). P-værdi (Pearson chi): 0.048 for kontakt med familie. P-værdi (Pearson chi): 0.074 
for videregivelse af informationer. P-værdi (Pearson chi): 0.378 for iagttagelser/observationer. P-værdi (Pearson chi): 0.350 udarbejdelse 
af handleplan. P-værdi (Pearson chi): 0.078 for praktisk støtte. P-værdi (Pearson chi): 0.108 for ansvarlig for at skabe tryg relation.
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Det fremgår af figur II.3, at mange af institutionerne prioriterer flere af kontakt-
pædagogens opgaver og roller højt.

En stor andel af institutionerne prioriterer kontaktpædagogens ansvar for at 
skabe en tryg relation til barnet eller den unge, hvilket gælder for 59 % af døgn-
institutionerne og 71 % af de socialpædagogiske opholdssteder. Der er ligeledes en 
stor andel af institutionerne, der prioriterer kontaktpædagogens ansvar for kontakt 
og samarbejde med barnets eller den unges familie, hvilket er tilfældet på 48 % af 
døgninstitutionerne og 33 % af de socialpædagogiske opholdssteder. 

Samtidig viser figuren, at opgaver, der består i videregivelse af informationer 
om barnet, indsamling af iagttagelser/observationer af barnet og udarbejdelse af 
handleplan – altså opgaver, der ikke indebærer en direkte kontakt med barnet eller 
den unge eller deres familier – hører til blandt de lavest prioriterede opgaver på 
begge institutionstyper.

Pædagogiske tilgange
Der er som nævnt sparsom forskning om de pædagogiske tilgange og metoder, 
som tages i anvendelse på døgninstitutioner og opholdssteder. Der findes enkelte 
oversigter over nogle af de socialpædagogiske metoder.193 Desuden findes der få 
diskuterende beskrivelser af forskellige pædagogiske tilgange på flere institutioner.194 
Endelig er der beskrivelser af særlige pædagogiske tilgange og anvendte metoder 
på specifikke institutioner, og det gælder især relationspædagogiske tilgange195 og 
miljøterapeutiske/-pædagogiske tilgange.196

Et af de vigtigste formål med denne undersøgelse er derfor at kortlægge de 
pædagogiske tilgange og metoder på danske institutioner.

For at undersøge de pædagogiske tilgange har vi med udgangspunkt i både 
hjemmesider, institutionsbeskrivelser og sporadisk forskning “konstrueret” elleve 
metodiske tilgange inden for pædagogisk praksis, som efterfølgende er drøftet med 
undersøgelsens følgegruppe. Vi har bedt respondenterne om at læse beskrivelserne 
grundigt og at vælge den eller de pædagogiske tilgange, som passer bedst på instituti-
onens pædagogiske praksis. Vi har bedt dem om højst at vælge tre tilgange og at sætte 
dem i prioriteret rækkefølge ved at give dem et tal fra 1 til 3, hvor 1 er den tilgang, 

193 Se for eksempel Bryderup, Inge M. (red.) (2005); Erlandsen, Torsten et al. (red.) (2013); Bryderup, 
Inge M. & Trentel, Marlene Q. (2013; Kristensen, Ole Steen (2013); Christiansen, Jørgen & Mår-
tensson, Brian D. (red.) (2013); Misser, Henriette L. (2019).

194 Se for eksempel Bryderup, Inge M. et. al. (2002); Bryderup, Inge M. (red.) (2005); Bryderup, Inge 
M. & Andsager, Gry (2006); Bryderup, Inge M. (2008); Bryderup, Inge M. (2010).

195 Se for eksempel Bryderup, Inge M. et al. (1991); Bryderup, Inge M. (1999); Schwartz, Ida (2001); 
Bryderup, Inge M. & Andsager, Gry (2003); Bryderup, Inge M. (2004); Broberg, Anders et al. 
(2008); Bryderup, Inge M. & Frørup, Anna Katrine (2011).

196 Se for eksempel Rasborg, Lars (2005); Schjødt, Torben og Heinskov, Torben (2013); Skårderud, Finn 
& Sommerfeldt, Bente (2015). 
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der anvendes mest eller er mest dækkende for institutionens praksis, og 3 er den af de 
tre tilgange, der anvendes mindst eller er mindst dækkende for institutionens praksis.

Vi har derudover spurgt de store institutioner med flere afdelinger, om der er 
fælles pædagogiske tilgange på tværs af afdelingerne, og det har hovedparten af 
institutionerne svaret bekræftende på (95 %).

Nedenfor præsenterer vi kort de pædagogiske tilgange, og vi henviser til bilag C 
om spørgeskema til institutioner, hvor den fulde beskrivelse af spørgsmålet og de 
pædagogiske tilgange findes.

Miljøpædagogisk/-terapeutisk tilgang: Den miljøpædagogiske/-terapeutiske tilgang 
er en faglig tilgang, som har fokus på at styrke barnets eller den unges praktiske og 
sociale færdigheder ved bevidst at tilrettelægge det daglige miljø, herunder fysiske 
rammer, daglige samvær, rutine og struktur på en måde, som styrker barnets eller 
den unges udvikling.

Tilknytnings- og relationsfokuseret tilgang: Den tilknytnings- og relationsfokuserede 
tilgang er en faglig tilgang, som har fokus på at styrke barnets eller den unges 
relationer og tilknytningsevne. Tilgangen har blandt andet fokus på styrke barnets 
eller den unges selvforståelse, selvværd og selvtillid ved at tilbyde barnet eller den 
unge trygge og tillidsvækkende relationer.

Systemisk tilgang: Den systemiske tilgang er en faglig tilgang, som ser barnets eller den 
unges problemer i relation til de systemer (for eksempel en familie, en døgninstitution, 
en skole), som barnet eller den unge indgår i. Problemet er således ikke knyttet til 
barnet eller den unge, men nærmere til de systemer, barnet eller den unge indgår i. 
Behandlingen af barnets eller den unges problemer sker derfor gennem inddragelse 
af de relationer og systemer, som barnet eller den unge indgår i.

Ressourceorienteret og anerkendende tilgang: Den ressourceorienterede og anerkendende 
tilgang er en faglig tilgang, som har fokus på at motivere barnet eller den unge til 
positiv forandring ved at fokusere på muligheder frem for begrænsninger. Tilgangen 
har således fokus på at undersøge, hvad der virker, og hvorfor det virker, for på den 
måde at blive klogere på, hvordan den ønskede adfærd kan opnås.

Strukturpædagogisk tilgang: Den strukturpædagogiske tilgang er en faglig tilgang, 
som har fokus på at tilbyde barnet eller den unge en overskuelig, forudsigelig og 
rolig hverdag gennem struktur, rammer og regler. Tilgangen har således fokus på 
at skabe et tilpas roligt og forudsigeligt miljø, i forhold til at barnet eller den unge 
føler sig tryg og derved bliver modtagelig over for behandling.
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Kognitiv tilgang: Den kognitive tilgang er en faglig tilgang, som har fokus på barnets 
eller den unges kognitive strukturer og udvikling. Tilgangen har således fokus på at 
ændre barnets eller den unges adfærd ved at ændre barnets eller den unges tankegang. 

Neuropædagogisk tilgang: Den neuropædagogiske tilgang er en faglig tilgang, som har 
fokus på hjernens funktion og udvikling. Tilgangen har således fokus på at afdække 
“skævt” udviklede funktionsområder hos barnet eller den unge og at støtte barnet eller 
den unge til håndteringen af dette enten ved at styrke det område, som ikke fungerer, 
eller ved at kompensere for fejludviklingen ved at fokusere på de områder, som fungerer. 

Inklusionspædagogisk tilgang: Den inklusionspædagogiske tilgang er en faglig tilgang, 
som har fokus på at støtte barnet eller den unge i at udvikle en positiv identitet og 
give følelse af normalitet. Tilgangen har således fokus på at udvide barnets eller den 
unges normalitetsforståelse ved, at barnet eller den unge på trods af sine vanskeligheder 
og særlige behov inkluderes i et socialt fællesskab, som giver barnet eller den unge en 
mulighed for at lære at fungere i det samfund, der venter barnet eller den unge efter 
endt anbringelse. 

Empowermenttilgang: Empowermenttilgangen er en faglig tilgang, som har fokus 
på at modvirke afmagt og afhængighed hos barnet eller den unge samt at opnå 
selvstændighed. Tilgangen har således fokus på at støtte barnet eller den unge til 
at kunne handle selv gennem bevidstgørelse og at styrke barnets eller den unges 
selvtillid og motivation for at komme videre i eget liv. 

Rehabiliteringstilgang: Rehabiliteringstilgangen er en faglig tilgang, som har fokus på, 
at barnet eller den unge skal udvikle, genvinde, bibeholde eller forebygge forringelse 
af sine funktioner og evner med henblik på, at barnet eller den unge opnår et så 
selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. 

Individuel tilgang: Den individuelle tilgang er en individuel tilrettelagt tilgang, hvor 
valget af den pædagogiske tilgang afhænger af barnets eller den unges unikke situation 
og individuelle behov. Den individuelle tilgang bygger på en tankegang om, at alle 
børn og unge har ret til at blive behandlet individuelt ud fra en særligt tilrettelagt og 
målrettet behandlingstænkning, der tager højde for barnets eller den unges historie 
og følelsesmæssige samt kognitive forudsætninger for at indgå i kontakt og relation 
med sin omverden.

I figur II.4 præsenteres de to institutionstypers pædagogiske tilgange.
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Figur II.4:  Hvordan vil du overordnet beskrive den pædagogiske tilgang i arbejdet med de anbragte 
børn og unge på institutionen? (N=222) 197

Note: Spørgsmål kun stillet til respondenter, som har angivet at have færre end to afdelinger, eller som har samme pædagogiske tilgang 
på tværs af afdelinger (N=233). Der afrapporteres ikke på institutioner, som har forskellige tilgange på forskellige afdelinger, da der kun 
er tale om fem institutioner. To respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=231). Flere institutioner har angivet flere tilgange som 
første/anden prioritet, ligesom en institution har angivet en tredjeprioritet uden at have angivet anden prioritet. Der justeres for disse 
fejlindtastninger (9) ved at fjerne observationer med fejl (N=222). Antal observationer er højere for første og anden prioritet, da der 
er 10 institutioner, som ikke har angivet en tredjeprioritet. P-værdi (Pearson chi): 0.059 for 1. prioritet. P-værdi (Pearson chi): 0.633 
for 2. prioritet. P-værdi (Pearson chi): 0.558 for 3. prioritet. P-værdi (Pearson chi): 0.708 for miljøterapeutisk tilgang som 1., 2. eller 
3. prioritet. P-værdi (Pearson chi): 0.349 for tilknytning- og relationsfokuseret tilgang som 1., 2. eller 3. prioritet. P-værdi (Pearson 
chi): 0.092 for systemisk tilgang som 1., 2. eller 3. prioritet. P-værdi (Pearson chi): 0.067 for ressourceorienteret tilgang som 1., 2. eller 
3. prioritet. P-værdi (Pearson chi): 0.970 for strukturpædagogisk tilgang som 1., 2. eller 3. prioritet. P-værdi (Pearson chi): 0.809 for 
kognitiv tilgang som 1., 2. eller 3. prioritet.

197 Procentandele for tilgangene inklusionspædagogisk tilgang, empowermenttilgang samt rehabilite-
ringstilgang er udeladt af hensyn til anonymitet, da der er tale om meget små tal.
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Som det fremgår af figur II.4, anvender en stor andel af institutionerne den tilknyt-
nings- og relationsfokuserede tilgang, som har fokus på at styrke barnets eller den unges 
relationer og tilknytningsevne. En stor andel af institutionerne har denne tilgang som 
1. og 2. prioritet, mens der er færre, der angiver tilgangen som 3. prioritet. Der er 
mindre forskelle mellem andelen af døgninstitutioner (65 %) og socialpædagogiske 
opholdssteder (71 %), der prioriterer denne tilgang.

På “andenpladsen” blandt begge institutionstyper (51 %) er den ressourceorienterede 
og anerkendende tilgang, som har fokus på at motivere barnet eller den unge til positiv 
forandring ved at fokusere på muligheder frem for begrænsninger. En stor andel af 
institutionerne har denne tilgang som enten 1., 2. eller 3. prioritet. Der er her lidt 
større forskelle mellem andelen af døgninstitutioner (42 %) og socialpædagogiske 
opholdssteder (60 %), der prioriterer denne tilgang.

Der er desuden en stor andel af institutionerne (48 %), der prioriterer den 
miljøpædagogiske/-terapeutiske tilgang, som har fokus på at styrke barnets eller den 
unges praktiske og sociale færdigheder ved bevidst at tilrettelægge det daglige miljø, 
herunder fysiske rammer, daglige samvær, rutine og struktur på en måde, som 
styrker børnenes og de unges udvikling. En stor andel af institutionerne har denne 
tilgang som enten 1., 2. eller 3. prioritet. Der er også her lidt større forskelle mellem 
andelen af døgninstitutioner (43 %) og socialpædagogiske opholdssteder (53 %) i 
prioriteringen af denne tilgang.

Med 33 % er den fjerdemest prioriterede pædagogiske tilgang blandt institutio-
nerne den individuelle tilgang, hvor valget af den individuelt tilrettelagte pædagogiske 
tilgang afhænger af barnets eller den unges unikke situation og individuelle behov. En 
mindre andel af institutionerne har denne tilgang som enten 1., 2. eller 3. prioritet, 
dog med en større andel blandt døgninstitutionerne af 3. prioriteter på 19 %. Der 
er ikke forskelle mellem andelen af døgninstitutioner (33 %) og socialpædagogiske 
opholdssteder (33 %), der prioriterer denne tilgang.

Der er færre institutioner, der prioriterer den systemiske tilgang, den struktur-
pædagogiske tilgang, den kognitive tilgang og den neuropædagogiske tilgang. Og 
der er meget få af institutionerne, der peger på den inklusionspædagogiske tilgang, 
empowermenttilgangen og rehabiliteringstilgangen.

Vores undersøgelse viser således, at hovedparten af både døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder ser deres pædagogiske praksis som præget af den 
tilknytnings- og relationsfokuserede tilgang; den ressourceorienterede og aner-
kendende tilgang; den miljøpædagogiske/-terapeutiske tilgang og den individuelt 
tilrettelagte pædagogiske tilgang.

Undersøgelsen fra år 2000 belyser også de pædagogiske tilgange, men med en 
anden forskningsmetodisk tilgang. Der er ikke her angivet bestemte pædagogiske 
tilgange på forhånd, men informanterne er blevet bedt om at skrive en kort eller 
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lang tekst i åbne svarkategorier. På baggrund af analyser af det samlede svarmateriale 
har det været muligt at identificere følgende otte pædagogiske tilgange: miljøterapi; 
systemisk teori/-tankegang; hverdagslivspædagogik; humanistisk pædagogik; indlæ-
ring/undervisningsbaseret pædagogik; relationspædagogik og en “andet” kategori. 

I undersøgelsen fra år 2000 er der væsentlige forskelle mellem døgninstitutioner 
og socialpædagogiske opholdssteder i forhold til, hvilke pædagogiske tilgange de 
anvender. Døgninstitutionerne prioriterer relationspædagogik (29 %), struktureret 
pædagogik (22 %) og miljøterapi (21 %). De socialpædagogiske opholdssteder 
prioriterer struktureret pædagogik (35 %), hverdagslivspædagogik (23 %) og rela-
tionspædagogik (13 %).

Selvom de to undersøgelser ikke er direkte sammenlignelige, er der dog det 
fællestræk, at mange institutioner fortsat prioriterer relationspædagogiske og miljø-
terapeutiske tilgange.

Vi har også spurgt til anvendelsen af standardiserede metoder, redskaber og 
programmer. Der er i alt 60 % af institutionerne, der svarer ja til, at de anvender 
standardiserede metoder, redskaber og programmer, mens 40 % af institutionerne 
svarer nej. Der er lidt flere døgninstitutioner (63 %) end socialpædagogiske opholds-
steder (58 %), som anvender disse metoder.198

Figur II.5 viser svarene fra de institutioner, der har svaret bekræftende på spørgs-
målet om anvendelse af standardiserede metoder. Her har vi på forhånd opstillet en 
række svarmuligheder ud fra læsning af diverse hjemmesider og anden indhentning af 
viden om diverse standardiserede metoder, herunder diskussioner med undersøgelsens 
følgegruppe. Svarene fremgår af figur II.5.

198 P-værdi (Pearson chi): 0.473.© Forlaget Klim
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Figur II.5:  Hvilke standardiserede metoder, redskaber, programmer eller lignende (fx KRAP, MST, 
ICDP) benyttes på institutionen? Sæt ét eller flere kryds. (N=134)199

Note: Respondenterne har haft mulighed for at markere mere end én svarmulighed, hvorfor totalen summer til mere end 100 %. Spørgsmål 
kun stillet til respondenter, som har angivet, at de benytter sig af standardiserede metoder mv., og som har mindre end to afdelinger, 
eller som bruger samme standardiserede metoder mv. på tværs af afdelingerne (N=134). Der afrapporteres ikke på institutioner, som 
benytter forskellige metoder på forskellige afdelinger, da der kun er tale om syv institutioner. Respondenter, som har svaret ‘andet’, har 
haft mulighed for at uddybe, hvilke andre tilbud/ydelser de har. Efter en kvalitativ bearbejdning af disse åbne svar fandt vi, at flere af de 
åbne svar kunne kategoriseres i de eksisterende kategorier. Disse svar er omkategoriseret, hvor det er muligt.

199 Fordelingen for Multisystemisk terapi og Picture Exchange Communication System er udeladt af 
hensyn til anonymitet, da der er tale om meget små tal.
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Det fremgår af figur II.5, at der på danske døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder anvendes en stor variation af standardiserede metoder, hvor Kognitiv 
Ressourceorienteret og Anerkendende Pædagogik (KRAP); social færdighedstræning; 
Low Arousal og pædagogisk massage hører til blandt de mest anvendte metoder. 
Disse metoder skal derfor kort uddybes nedenfor.

Kognitiv Ressourceorienteret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) er en tilgang 
til at forstå og at arbejde med sig selv og andre mennesker. Det er et grundlæggende 
fokus at skabe udvikling ud fra en nysgerrig og undersøgende tilgang. KRAP er 
inspireret af positiv psykologi.200

Social færdighedstræning er en pædagogisk metode til at fastholde og udvikle 
social adfærd, hvor målet er at udvikle forståelse af menneskelige signaler og at træne 
social adfærd.201 

Low Arousal har til formål at udvikle kompetencer i forhold til at ændre udfor-
drende adfærd og at undgå konflikter.202

Pædagogisk massage bruges til at øge trivsel og til at styrke tillid, tryghed og 
relationsdannelse.203

Figur II.5 viser, at der er mindre forskelle mellem de to institutionstyper, hvor 
døgninstitutionerne især anvender Low Arousal (62 %) og social færdighedstræning 
(48 %), mens de socialpædagogiske opholdssteder især anvender Kognitiv Ressour-
ceorienteret og Anerkendende Pædagogik (65 %) og Low Arousal (43 %).204

Ud over at undersøge de pædagogiske rammer og anvendelsen af pædagogiske 
tilgange og standardiserede metoder har vi også fundet det væsentligt at belyse, hvilke 
elementer i omsorgsarbejdet med de anbragte børn og unge, der vægtes højest på 
institutionerne. Her har vi præsenteret seks forskellige elementer i omsorgsarbejdet 
med anbragte børn og unge og bedt institutionerne om at prioritere de seks elementer 
med tal fra 1 til 6, hvor tallet 1 gives til det element, der vurderes som det vigtigste, 
og tallet 6 gives til det element, der vurderes som det mindst vigtige. 

Resultaterne fremgår af figur II.6.

200 Metner, Lene & Bilgrav, Peter (2010).
201 Socialstyrelsen (2020).
202 Socialstyrelsen (2022).
203 Tollefsen, Eirik et al. (2011).
204 P-værdi (Pearson chi): 0.003 for Kognitiv Ressourceorienteret og Anerkendende Pædagogik. P-værdi 

(Pearson chi): 0.752. P-værdi (Pearson chi): 0.752 for social færdighedstræning. P-værdi (Pearson 
chi): 0.031 for Low Arousal. P-værdi (Pearson chi): 0.039 for pædagogisk massage.
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Figur II.6:  Hvilke elementer i omsorgsarbejdet med de anbragte børn og unge vægtes højest på 
institutionen? Nedenfor præsenteres 6 forskellige elementer i omsorgsarbejdet med 
anbragte børn og unge. Du skal prioritere de 6 elementer med tal fra 1 til 6, hvor 
tallet 1 gives til det element, du vurderer som det vigtigste, og tallet 6 gives til det 
element, du vurderer som det mindst vigtige. Hvert tal fra 1 til 6 må kun bruges en 
gang. Tallet noteres i feltet tilhørende hver af de 6 opgaver. (Kategoriseret) (N=236)

Note: Spørgsmål stillet til alle (N=256). 20 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=236). P-værdi (Pearson chi): 0.583 for at 
skabe tryghed og forudsigelighed. P-værdi (Pearson chi): 0.934 for se barnet eller den unge og vedkommendes behov. P-værdi (Pearson 
chi): 0.097 for at skabe relationer til barnet eller den unge gennem værdsættelse og anerkendelse. P-værdi (Pearson chi): 0.063 for at 
udvikle selvstændighed og færdigheder. P-værdi (Pearson chi): 0.270 for terapeutisk behandling. P-værdi (Pearson chi): 0.138 i forhold 
til støtte til skolefaglig ballast.
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Figur II.6 viser, at der er store ligheder i besvarelserne fra døgninstitutionerne og de 
socialpædagogiske opholdssteder, hvor begge institutionstyper prioriterer at skabe 
tryghed og forudsigelighed for barnet eller den unge; at skabe relationer til barnet 
eller den unge gennem værdsættelse og anerkendelse samt at se barnet eller den unge 
og vedkommendes behov.

Der er få institutioner, der har terapeutisk behandling som 1. prioritet, ligesom 
få institutioner vægter støtte til skolefaglig ballast, noget der i særdeleshed gælder på 
de socialpædagogiske opholdssteder. Sidstnævnte er et noget overraskende fund, da 
mange anbragte børn og unge har omfattende vanskeligheder i forhold til skolegang, 
hvilket uddybes i del III og IV.

Endelig har vi også i belysningen af den pædagogiske praksis på institutionerne 
valgt at undersøge institutionernes kontakt med tidligere anbragte børn og unge. Vi 
har i undersøgelsen spurgt til kontakten med tidligere anbragte børn og unge, og her 
fortæller institutionerne, at over halvdelen af dem (58 %) afholder arrangementer med 
det formål at opretholde denne kontakt. Dette gennemsnit dækker over store forskelle 
mellem de to institutionstyper, da dette gælder for 64 % af de socialpædagogiske 
opholdssteder, mens 48 % af døgninstitutionerne afholder sådanne arrangementer.205 

Tabel II.11 viser, hvor tit institutionerne afholder arrangementer med henblik 
på at holde kontakt med de tidligere anbragte børn og unge.

Tabel II.11:  Hvor ofte afholder institutionen arrangementer eller lignende for at holde kontakten 
med tidligere anbragte børn og unge? Sæt ét kryds. (Kategoriseret)

Døgninstitution Socialpædagogisk opholdssted Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Mellem en gang om 
ugen og hver tredje 
måned

4 9 % 16 17 % 20 15 %

Cirka en gang hvert 
halve år 7 16 % 25 27 % 32 23 %

Cirka en gang om 
året eller sjældnere 33 75 % 51 56 % 84 62 %

Total 44 100 % 92 100 % 136 100 %

Note: Spørgsmål kun stillet respondenter, som har angivet, at de afholder arrangementer (N=136). Svarkategorier er slået sammen af 
hensyn til respondenternes anonymitet. Originale svarkategorier var som følger: 1) Cirka en gang om ugen, 2) Cirka en gang om måneden, 
3) Cirka hver tredje måned, 4) Cirka en gang hvert halve år, 5) Cirka en gang om året, 6) Sjældnere. P-værdi (Pearson chi): 0.089.

I tabel II.11 fremgår det, at hovedparten af institutionerne afholder sådanne 
arrangementer en gang om året eller sjældnere (62 %), og dette er i højere grad 
tilfældet på døgninstitutionerne (75 %), mens andelen på de socialpædagogiske 

205 P-værdi (Pearson chi): 0.022.
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opholdssteder er på 56 %. Samtidig er det en lavere andel af døgninstitutionerne, 
der afholder disse arrangementer en gang hvert halve år (16 %), mens andelen på 
de socialpædagogiske opholdssteder, der afholder disse arrangementer en gang hvert 
halve år, er højere (27 %).

I den efterfølgende del III karakteriseres de børn og unge, som er anbragte på 
institutioner, og her vil kontakten mellem institutioner og tidligere anbragte børn 
og unge blive uddybet yderligere.

Sammenfatning
I dette afsnit har vi formidlet undersøgelsens resultater om den pædagogiske praksis 
på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

Hovedparten af alle institutioner har en struktur omkring kontaktpædagoger, og 
en stor andel af institutionerne prioriterer kontaktpædagogens ansvar for at skabe en 
tryg relation til barnet eller den unge. Desuden vægtes kontaktpædagogens ansvar 
for kontakt og samarbejde med barnets eller den unges familie højt. Opgaver, 
der vedrører videregivelse af informationer om barnet, indsamling af iagttagelser/
observationer af barnet og udarbejdelse af handleplaner, hører til blandt de lavest 
prioriterede opgaver. Det er således de opgaver, der indebærer en direkte kontakt med 
barnet eller den unge eller deres familier, der prioriteres højest på institutionerne. 

Hovedparten af både døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder ser 
deres pædagogiske praksis som præget af den tilknytnings- og relationsfokuserede 
tilgang; den ressourceorienterede og anerkendende tilgang; den miljøpædagogi-
ske/-terapeutiske tilgang og den individuelt tilrettelagte pædagogiske tilgang. Der er 
færre institutioner, som prioriterer den systemiske tilgang, den strukturpædagogiske 
tilgang, den kognitive tilgang og den neuropædagogiske tilgang. Og der er meget få 
af institutionerne, der peger på den inklusionspædagogiske tilgang, empowerment-
tilgangen og rehabiliteringstilgangen.

Over halvdelen af de danske institutioner anvender endvidere en stor variation 
af standardiserede metoder, hvor Kognitiv Ressourceorienteret og Anerkendende 
Pædagogik, social færdighedstræning, Low Arousal og pædagogisk massage hører 
til blandt de mest anvendte metoder.

I indkredsningen af den pædagogiske praksis på institutionerne har vi tillige 
spurgt til, hvilke elementer i omsorgsarbejdet der vægtes højest, og her prioriterer 
institutionerne at skabe tryghed og forudsigelighed for barnet eller den unge; at 
skabe relationer til barnet eller den unge gennem værdsættelse og anerkendelse samt 
at se barnet eller den unge og vedkommendes behov. Der er få institutioner, som 
prioriterer det at give barnet eller den unge terapeutisk behandling, og det samme 
er tilfældet i forhold til at støtte barnet eller den unge i at få en skolefaglig ballast, 
hvilket særligt er gældende på de socialpædagogiske opholdssteder.
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Over halvdelen af institutionerne afholder arrangementer hvert halve eller hele 
år med henblik på at holde kontakt med de tidligere anbragte børn og unge, hvilket 
gælder for betydelig mere end halvdelen af de socialpædagogiske opholdssteder, mens 
knap halvdelen af døgninstitutionerne afholder sådanne arrangementer.

I det følgende afsnit skal vi belyse en række forhold vedrørende medarbejderne 
på institutionerne.

Medarbejderes uddannelse, kursusdeltagelse og supervision
I den tidligere nævnte undersøgelse, som er foretaget i år 2000, er døgninstitutioner 
på dette tidspunkt typisk kendetegnede ved at være større enheder med et personale, 
der oftest består af uddannede pædagoger. De socialpædagogiske opholdssteder 
er i år 2000 typisk mindre enheder med en personalesammensætning af meget 
forskelligartet karakter, spændende fra håndværksuddannet til pædagogisk uddannet 
personale.206 Hvorvidt dette stadig er tilfældet skal belyses i dette afsnit, hvor vi ser 
på antallet af ansatte, deres køns- og aldersfordeling, medarbejdernes uddannelser, 
supervision samt efteruddannelse.

Antal ansatte og deres køns- og aldersfordeling
I dette afsnit formidler vi undersøgelsens resultater om antallet af ansatte, herunder 
den andel, som er direkte involverede i det pædagogiske arbejde samt deres køns- og 
aldersfordeling

Tabel II.12 viser det gennemsnitlige antal ansatte på døgninstitutioner og social-
pædagogiske opholdssteder.

Tabel II.12:  Hvor mange medarbejdere er ansat på institutionen pr. 01.08.2020 (omregnes til 
fuldtidsansatte)? Angiv antal medarbejdere i alt.

Antal medarbejdere (gennemsnit)

Døgninstitution 38

Socialpædagogisk opholdssted 16

Total 24

N 245

Note: Spørgsmål stillet til alle. 11 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=245). P-værdi (t-test): 0.000.

Som det tidligere er belyst, er døgninstitutioner gennemsnitligt større, hvad angår an-
tallet af pladser, sammenlignet med de socialpædagogiske opholdssteder. Dette afspejler 
sig selvsagt også i antallet af medarbejdere, hvor der i gennemsnit er 38 medarbejdere 
på døgninstitutioner og 16 medarbejdere på socialpædagogiske opholdssteder.

206 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s. 39.
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Vi har endvidere spurgt til antallet af pædagogiske medarbejdere, der er direkte 
involveret i det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge. Vi har desuden 
undersøgt normeringen, hvor svarene fremgår af tabel II.13. 

Tabel II.13:  Hvor mange af institutionens medarbejdere er direkte involveret i det pædagogiske 
arbejde med de anbragte børn og unge? Nogle institutioner har ansat personale i 
forbindelse med en række praktiske og administrative funktioner, fx pedel, sekretær, 
rengøringspersonale, køkkenmedarbejdere. Når der her spørges ind til institutionens 
pædagogiske medarbejdere, henvises til den del af medarbejderne, som er direkte 
involveret i det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge (fx pædagog, 
lærere, psykologer mv.). Hvis institutionen har en intern skole, gælder det således også 
medarbejdere, som er ansat på institutionens interne skole. Angiv antal medarbejdere, 
som er direkte involveret i det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge i 
døgnophold og/eller på intern skole.

Antal pædagogiske  
medarbejdere 
(gennemsnit)

Andel pædagogiske  
medarbejdere i forhold til 
antal medarbejdere i alt 

(gennemsnit)

Antal pædagogiske  
medarbejdere pr.  

anbragte barn 
(gennemsnit)

Døgninstitution 33 85 % 3

Socialpædagogisk 
opholdssted 15 93 % 3

Total 22 90 % 3

N 243 220 235

Note: Spørgsmål stillet til alle. 12 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=244). 1 fejlbesvarelse er frasorteret (N=243). Antallet 
af observationer varierer fra spørgsmål til spørgsmål, da andelen af pædagogiske medarbejdere kun inkluderer respondenter, som både 
har besvaret antal medarbejdere samt antal pædagogiske medarbejdere, samt respondenter, hvor antallet af medarbejdere er større end 0. 
Desuden er der frasorteret en række observationer, hvor det angivne antal pædagogiske medarbejdere oversteg antal medarbejdere i alt 
(23 i alt). Antal pædagogiske medarbejdere pr. anbragte barn inkluderer ligeledes kun respondenter, som både har besvaret antal anbragte 
og antal medarbejdere. P-værdi (t-test): 0.000.

Det fremgår af tabel II.13, at der gennemsnitlig er 3 medarbejdere per barn eller ung 
på institutionerne, og normeringen er ens på døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder. Det fremgår desuden af tabellen, at en stor andel af det samlede antal 
medarbejdere er pædagogiske medarbejdere, hvor det er 85 % på døgninstitutionerne 
og 93 % på de socialpædagogiske opholdssteder.

Tabel II.14 viser kønsfordelingen blandt de pædagogiske medarbejdere på 
døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.
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Tabel II.14:  Hvordan er kønsfordelingen i forhold til institutionens pædagogiske medarbejdere pr. 
01.08.2020? Tag udgangspunkt i de af institutionens medarbejdere, som er direkte 
involveret i det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge i døgnophold 
og/eller på intern skole. Angiv antal medarbejdere fordelt på køn

Mænd (pct.)
(gennemsnit)

Kvinder (pct.)
(gennemsnit)

Total (pct.)
(gennemsnit)

Døgninstitution 37 % 63 % 100 %

Socialpædagogisk 
opholdssted 44 % 56 % 100 %

Total 41 % 59 % 100 %

N 243 243 243

Note: Spørgsmål stillet til alle. 12 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=244). En respondent har ikke svaret (korrekt) på dette 
spørgsmål (N=243). P-værdi (t-test): 0.000 for både mænd og kvinder.

Det fremgår af tabel II.14, at der gennemsnitligt er ansat 41 % mænd og 59 % kvinder 
på institutionerne, men kønsfordelingen er ikke ens på døgninstitutioner, hvor 37 
% er mænd og 63 % er kvinder, og på socialpædagogiske opholdssteder, hvor 44 
% er mænd og 56 % er kvinder. Der er således en overrepræsentation af kvinder på 
både døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, men kønsfordelingen 
er mere lige på de socialpædagogiske opholdssteder. Dette skal ses i lyset af, at der 
ifølge Danmarks Statistik på landsplan blandt alle fuldtidsansatte lønmodtagere er 
50 %, som er kvinder.207

Tabel II.15 nedenfor viser aldersfordelingen blandt de pædagogiske medarbejdere 
på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

Tabel II.15:  Hvordan er aldersfordelingen i forhold til institutionens pædagogiske medarbejdere pr. 
01.08.2020? Tag udgangspunkt i de af institutionens medarbejdere, som er direkte 
involveret i det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge i døgnophold 
og/eller på intern skole. Angiv antal medarbejdere fordelt på alder.

18-29 år 
(pct.)

30-39 år 
(pct.)

40-49 år 
(pct.)

50-59 år 
(pct.)

60-69 år 
(pct.)

70+ år 
(pct.)

Total 
(pct.)

Gns. Gns. Gns. Gns. Gns. Gns. Gns.

Døgninstitution 14 % 32 % 30 % 17 % 7 % 0 % 100 %

Socialpædagogisk 
opholdssted 13 % 26 % 32 % 19 % 9 % 1 % 100 %

Total 14 % 29 % 31 % 18 % 8 % 0 % 100 %

N 237 237 237 237 237 237 237

Note: Spørgsmål stillet til alle. 14 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=242). Fem respondenter har ikke svaret (korrekt) på 
dette spørgsmål (N=237). P-værdi (t-test): 0.484 for 18-29 år. P-værdi (t-test): 0.012 for 30-39 år. P-værdi (t-test): 0.322 for 40-49 år. 
P-værdi (t-test): 0.314 for 50-59 år. P-værdi (t-test): 0.177 for 60-69 år. P-værdi (t-test): 0.436 for 70+ år.

207 Statistikbanken (OBO07 127-grp).
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Tabel II.15 viser, at størstedelen af medarbejderne er mellem 30 og 49 år både på 
døgninstitutioner (62 %) og socialpædagogiske opholdssteder (58 %). En mindre 
andel på begge institutionstyper er 18-29 år (14 % og 13 %) og 50-59 år (17 % og 
19 %), mens der er meget få, der er over 60 år (7 % og 9 %).

Ser man på Danmarks Statistiks opgørelser om alder i hele den danske lønmod-
tagergruppe, kan følgende andele beregnes for tilsvarende aldersgrupper: 25 % er i 
aldersgruppen 18-29 år; 40 % er i aldersgruppen 30-49 år; 22 % er i aldersgruppen 
50-59 år, og en andel af alle lønmodtagere på 11 % er over 60 år. Aldersfordelingen 
blandt pædagogiske medarbejdere på danske institutioner ligger således tæt på 
fordelingen blandt alle lønmodtagere, dog med lidt færre ansatte i aldersgruppen 
over 50 år.

Medarbejdernes uddannelser
Medarbejdere på danske institutioner kan have flere relevante uddannelser, og i 
dette afsnit viser vi andelen af medarbejdere med forskellige typer af uddannelser.

Figur II.7 viser medarbejdernes forskellige uddannelser på henholdsvis døgn-
institution og socialpædagogisk opholdssted.
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Figur II.7:  Hvor mange af institutionens medarbejdere pr. 01.08.2020 har følgende uddannelser? 
Angiv antal medarbejdere med følgende uddannelser for alle institutionens medar-
bejdere. Angiv den uddannelse, der er udgangspunkt for medarbejderens ansættelse 
på institutionen, hvis medarbejderen har flere af nedenstående uddannelser. Vær 
opmærksom på, at alle felter skal udfyldes i dette spørgsmål. Hvis institutionen ikke 
har medarbejdere ansat med den pågældende uddannelse, angives ‘0’. (N=244)

Note: Spørgsmål er stillet til alle. 12 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=244). Svarkategorier er sammenlagt. P-værdi (t-test): 
0.000 for pædagog/socialpædagog. P-værdi (t-test): 0.030 for lærer/faglærer. P-værdi (t-test): 0.098 for socialrådgiver. P-værdi (t-test): 
0.032 for psykolog mv. P-værdi (t-test): 0.735 for afspændingspædagog mv. P-værdi (t-test): 0.272 for pædagogisk assistent mv. P-værdi 
(t-test): 0.582 for master mv. P-værdi (t-test): 0.048 for anden relevant uddannelse. P-værdi (t-test): 0.390 for anden/ingen uddannelse.
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Figur II.7 viser, at hovedparten af medarbejderne er uddannede som pædagoger, 
henholdsvis 65 % af de ansatte på døgninstitutioner og 54 % af de ansatte på 
socialpædagogiske opholdssteder. Andelen af pædagogiske assistenter eller social- og 
sundhedsassistenter er på 6 % på døgninstitutioner og 8 % på socialpædagogiske 
opholdssteder. Der er endvidere mindre andele af medarbejdere med uddannelser 
som socialrådgivere, psykolog/psykoterapeut, afspændingspædagog/ergoterapeut/
sygeplejerske, masteruddannede og andre uddannelser, der er relevante for arbejdet 
med døgnanbragte børn og unge. Det fremgår også, at der er en andel af medarbejdere, 
der enten har en anden end de nævnte uddannelser eller ingen uddannelse, og 
det gælder for 13 % af de ansatte på døgninstitutioner og 14 % af de ansatte på 
socialpædagogiske opholdssteder.

Der er tale om et relativt ensartet billede af uddannelsesniveau og typer af ansatte 
på begge institutionstyper. Karakteristikken af de socialpædagogiske opholdssteder 
fra år 2000, hvor de socialpædagogiske opholdssteder beskrives ved at have en 
personalesammensætning af meget forskelligartet karakter, holder således ikke stik 
i 2020.

Medarbejdernes supervision
For at få et yderligere billede af medarbejdernes faglige niveau på institutionerne, 
har vi spurgt ind til, hvilke former for supervision de pædagogiske medarbejdere 
modtager, og hvor ofte det sker. Det fremgår af figur II.8.

Figur II.8:  Hvor ofte modtager institutionens pædagogiske medarbejdere faglig supervision (fx 
med en psykolog) i forhold til arbejdet med de anbragte børn og unge på institutionen? 
Nedenfor præsenteres nogle forskellige former for faglig supervision. Angiv, hvor ofte 
institutionens pædagogiske medarbejdere modtager de forskellige former for supervision. 
Tag udgangspunkt i de af institutionens medarbejdere, som er direkte involveret i det 
pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge i døgnophold og/eller på intern 
skole. Sæt ét kryds ud fra hver form for supervision. (N=238)
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Note: Spørgsmål stillet til alle (N=256). 18/19 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=238/237). Antallet af observationer 
varierer, da en respondent er faldet fra midt i besvarelsen af dette spørgsmål. Svarkategorier er lagt sammen af hensyn til respondenternes 
anonymitet. Oprindelige svarkategorier var: 1) Cirka en gang om ugen, 2) Cirka en gang om måneden, 3) Cirka hver tredje måned, 4) 
Cirka en gang hvert halve år, 5) Cirka en gang om året, 6) Sjældnere, 7) Aldrig. P-værdi (Pearson chi): 0.276 for sagssupervision internt. 
P-værdi (Pearson chi): 0.044 for sagssupervision eksternt. P-værdi (Pearson chi): 0.124 for individuel supervision internt. P-værdi (Pearson 
chi): 0.039 for individuel supervision eksternt. P-værdi (Pearson chi): 0.059 for gruppesupervision internt. P-værdi (Pearson chi): 0.065 
for gruppesupervision eksternt. P-værdi (Pearson chi): 0.138 for kollegial supervision.

Figur II.8 viser, at hovedparten af medarbejderne på begge institutionstyper modtager 
kollegial supervision mellem en gang om ugen og en gang om måneden. En stor andel 
får sagssupervision enten med en ekstern eller intern supervisor mellem en gang om 
ugen og en gang om måneden på begge institutionstyper. Gruppesupervision med 
en ekstern eller intern supervisor sker også relativt tit på begge institutionstyper.

Individuel supervision enten med en ekstern eller intern supervisor foregår 
sjældnere end mellem en gang om ugen og en gang om måneden. Det er endvidere 
bemærkelsesværdigt, at der inden for alle kategorier er en stor andel af medarbejdere 
på mellem 8 % og 28 %, som aldrig modtager supervision. 

Interne og eksterne kurser
Medarbejdere på institutioner deltager typisk både i interne kurser, også benævnt 
temadage, og eksterne kurser af kortere eller længere varighed, og vi har spurgt til 
hyppigheden af sådanne aktiviteter. Svarene fremgår af figur II.9 nedenfor.
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Figur II.9:  Hvor ofte afholder institutionen interne kurser/temadage for institutionens pædagogiske 
medarbejdere? Tag udgangspunkt i de af institutionens medarbejdere, som er direkte 
involveret i det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge i døgnophold og/
eller på intern skole. Sæt ét kryds. (sammenlagte svarkategorier) (N=235)

Note: Spørgsmål kun stillet til respondenter, som har angivet, at institutionen afholder interne kurser/temadage (N=235). P-værdi 
(Pearson chi): 0.012.

Hovedparten af institutionerne afholder interne kurser og temadage hver tredje 
måned eller en gang hvert halve år, og det sker på 79 % af døgninstitutionerne og 
på 64 % af de socialpædagogiske opholdssteder.

Vi har endvidere undersøgt, i hvilket omfang institutionens pædagogiske medar-
bejdere har været på relevante eksterne kurser/efteruddannelse inden for de seneste 
3 år, og svarene fremgår af figur II.10.
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Figur II.10:  I hvilket omfang har institutionens pædagogiske medarbejdere pr. 01.08.2020 været på 
relevante eksterne kurser/efteruddannelse inden for de seneste tre år? Tag udgangspunkt 
i de af institutionens medarbejdere, som er direkte involveret i det pædagogiske 
arbejde med de anbragte børn og unge i døgnophold og/eller på intern skole. Angiv 
antal medarbejdere fordelt på kurser/efteruddannelse. Vær opmærksom på, at alle 
felter skal udfyldes i dette spørgsmål. Hvis institutionen ikke har haft medarbejdere 
inden for de pågældende efteruddannelseskategorier, angives ‘0’. (N=234)

Note: Ovenstående angiver, hvor stor den procentandel af de pædagogiske medarbejdere, som har været på relevante eksterne kurser (i 
gennemsnit), der har været på de forskellige kursustyper. Nogle steder overstiger antallet af pædagogiske medarbejdere på en specifik 
kursustype antallet af medarbejdere i alt, som har været på eksterne kurser. Dette kan eventuelt skyldes, hvis en medarbejder har været på 
samme type kursus flere gange. Spørgsmål kun stillet til respondenter, som har angivet, at en eller flere af deres medarbejdere har været 
på eksterne kurser (N=234). P-værdi (t-test): 0.888 ift. enkelte dagskurser mv. P-værdi (t-test): 0.065 ift. længere kursusforløb. P-værdi 
(t-test): 0.230 ift. kortere efteruddannelse mv. P-værdi (t-test): 0.777 ift. længere efteruddannelse mv. P-værdi (t-test): 0.974 ift. diplom. 
P-værdi (t-test): 0.355 ift. master. P-værdi (t-test): 0.621 ift. kandidat.

Figur II.10 angiver, at det i gennemsnit er 64 % af de pædagogiske medarbejdere på 
døgninstitutioner og 72 % af de pædagogiske medarbejdere på socialpædagogiske 
opholdssteder, som har været på eksterne kurser inden for de seneste tre år (69 % i 
alt). Figuren viser, at 89 % af de medarbejdere, som har været på eksterne kurser, har 
været på enkelte dagskurser eller kurser af kortere varighed. En meget lille andel af 
medarbejderne har deltaget i videregående uddannelser som for eksempel diplom-, 
master- og kandidatuddannelser. 
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Sammenfatning
Døgninstitutioner er gennemsnitligt større, hvad angår antallet af pladser, sammen-
lignet med de socialpædagogiske opholdssteder. Dette afspejler sig også i antallet af 
medarbejdere, hvor der gennemsnitlig er 38 medarbejdere på døgninstitutioner og 
16 medarbejdere på socialpædagogiske opholdssteder.

Der er en overrepræsentation af kvinder på både døgninstitutioner og social-
pædagogiske opholdssteder, men kønsfordelingen er mere lige på de socialpædagogiske 
opholdssteder end på døgninstitutionerne.

Størstedelen af medarbejderne er mellem 30 og 49 år både på døgninstitutioner 
og socialpædagogiske opholdssteder. En mindre andel af de ansatte på begge instituti-
onstyper er 18-29 år og 50-59 år, mens der er få, der er over 60 år. Aldersfordelingen 
blandt pædagogiske medarbejdere på danske institutioner ligger tæt på fordelingen 
blandt alle lønmodtagere, dog med lidt færre ansatte i aldersgruppen over 50 år.

Over halvdelen af medarbejderne er uddannede som pædagoger, og det gælder 
lidt flere af de ansatte på døgninstitutioner end på socialpædagogiske opholdssteder. 
Der er desuden en mindre andel af pædagogiske assistenter eller social- og sundheds-
assistenter, som er ansatte på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. 
Der er endvidere mindre andele blandt de ansatte på begge institutionstyper, der 
er uddannede som socialrådgivere, psykolog/psykoterapeut, afspændingspædagog/
ergoterapeut/sygeplejerske, masteruddannede og andre uddannelser, der er relevante 
for arbejdet med døgnanbragte børn og unge. Undersøgelsen viser også, at der er 
en andel af medarbejdere, der enten har en anden eller ingen uddannelse, hvor 
det gælder for 13 % af de ansatte på døgninstitutioner og 14 % af de ansatte på 
socialpædagogiske opholdssteder.

Der er tale om et relativt ensartet billede af uddannelsesniveau og typer af ansatte 
på de to institutionstyper. Karakteristikken af de socialpædagogiske opholdssteder 
fra år 2000, hvor de socialpædagogiske opholdssteder beskrives ved at have en 
personalesammensætning af meget forskelligartet karakter, er således ikke gældende 
i 2020.

Hovedparten af medarbejderne på begge institutionstyper modtager kollegial 
supervision mellem en gang om ugen og en gang om måneden. En stor andel 
af de pædagogiske medarbejdere får sagssupervision enten med en ekstern eller 
intern supervisor mellem en gang om ugen og en gang om måneden på begge 
institutionstyper. Gruppesupervision med en ekstern eller intern supervisor sker også 
relativt tit på begge institutionstyper. Individuel supervision enten med en ekstern 
eller intern supervisor foregår sjældnere end mellem en gang om ugen og en gang 
om måneden. Det er endvidere bemærkelsesværdigt, at der inden for alle kategorier 
af supervision er en betragtelig andel af medarbejdere (mellem 8 % og 28 %), som 
aldrig modtager supervision.
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Hovedparten af institutionerne afholder interne kurser og temadage hver tredje 
måned eller en gang hvert halve år, og det sker på en større andel af døgninstituti-
onerne end på de socialpædagogiske opholdssteder.

Den største andel af medarbejdere på begge institutionstyper har inden for de seneste 
tre år deltaget i enkelte dagskurser eller kurser af kortere varighed, mens omkring 
halvdelen har deltaget i længere kursusforløb fordelt over flere dage, og det gælder på 
en større andel af døgninstitutionerne end på de socialpædagogiske opholdssteder. En 
fjerdedel af de pædagogiske medarbejdere har været på en kortere efteruddannelse med 
en varighed på 1 til 7 uger. Og en meget lille andel af medarbejderne har deltaget i 
videregående uddannelser som for eksempel diplom-, master- og kandidatuddannelser.

Karakteristik af danske døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder – en sammenfatning
Vi har undersøgt en række forhold omkring institutionernes størrelse, alder og 
struktur, herunder på ejer- og organisationsforhold, beliggenhed, opdeling på 
afdelinger, og hvorvidt institutionerne har interne skoler. Dette er alle sammen 
forhold, som vi hidtil ikke har haft aktuel viden om. 

Undersøgelsen viser, at de største institutioner findes blandt døgninstitutionerne 
med et gennemsnit på 17 pladser, mens der på de socialpædagogiske opholdssteder er 
et gennemsnit på 11 pladser, som dækker over et stort antal af mindre institutioner. 
Der er således forskelle mellem de to institutionstyper, hvad angår deres størrelse. 
For 20 år siden var de socialpædagogiske opholdssteder meget mindre, ofte med 4-6 
anbragte børn og unge. De to institutionstyper har således på dette område nærmet 
sig hinanden i de seneste 20 år. 

Der er en større andel af døgninstitutionerne, som er oprettet før 1980, mens 
dette er gældende for en meget lille andel af de socialpædagogiske opholdssteder. 
Den største andel af døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder er 
oprettet i perioden fra 2000 til 2020. Der er således oprettet en større andel af både 
døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder de seneste årtier, mens en 
tredjedel af døgninstitutionerne er oprettet før 1980.

Vores undersøgelse viser endvidere, at en stor andel af døgninstitutionerne er 
offentlige (det vil sige kommunalt eller regionalt ejede), mens en femtedel er ikke-of-
fentlige (det vil sige selvejende, fondsejede eller foreningsejede samt privatejede). 
De socialpædagogiske opholdssteder er alle ikke-offentlige.

Undersøgelsen viser tillige, at der er en større andel af de socialpædagogiske 
opholdssteder, som er beliggende uden for de større byer, mens en højere andel af 
døgninstitutionerne er beliggende i mellemstore og store byer.

Langt de fleste institutioner har enten én afdeling eller 2-3 afdelinger. Og ho-
vedparten af de institutioner, der har mere end én afdeling, er inddelt efter børnene 
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og de unges problematikker og behandlingsbehov eller efter børnene og de unges 
alder. På nogle institutioner følger opdelingen de forskellige faser i anbringelsen. 

Vores undersøgelse viser desuden, at der er interne skoler på en fjerdedel af 
institutionerne. Knap en tredjedel af døgninstitutionerne har interne skoler, mens 
dette er tilfældet for en mindre andel af de socialpædagogiske opholdssteder. Gennem 
de seneste 20 år er der blevet færre institutioner, som har interne skoler, og dette er 
især tilfældet på de socialpædagogiske opholdssteder.

Vi har endvidere undersøgt institutionernes beskrivelser af, hvilke målgrupper 
de er godkendte til, og hvilke indsatsformer de tilbyder, som for eksempel akut-
anbringelser, aflastning og efterværn samt alternativ strafafsoning, behandlingsdomme 
og anbringelser under ungdomssanktionen. Dertil kommer undersøgelser af, hvilke 
andre indsatsformer institutionerne tilbyder, og det drejer sig blandt andet om 
samarbejde med myndighederne omkring familieplejere, herunder visitation, under-
visning, supervision, vejledning og rådgivning samt aflastning og ydelser i forhold til 
institutionernes interne skoler. Endelig har vi indhentet viden om institutionernes 
ydelser til andre udsatte grupper og fagpersoner.

Den største andel blandt institutionerne er godkendte til at modtage børn og unge 
med psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser. Færre institutioner er godkendte til 
målgrupper af børn og unge med alvorlige omsorgssvigt, gruppen af børn og unge 
med behov for socialpædagogisk støtte og gruppen af børn og unge med fysiske 
og psykiske funktionsnedsættelser. Undersøgelsen viser, at der er sket afgørende 
ændringer i de seneste 20 år, hvad angår institutionernes målgrupper. På næsten 
halvdelen af institutionerne består den godkendte målgruppe af børn og unge med 
psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser i 2020, mens der i år 2000 er tale om en 
meget mindre gruppe af børn og unge med diagnoser på omkring en tiendedel af 
hele målgruppen på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

Undersøgelsen viser, at både døgninstitutionerne og socialpædagogiske opholdssteder 
primært er godkendte til at modtage de ældre grupper af børn og unge (13-17-årige 
og 18+-årige), mens der blandt døgninstitutionerne er en større andel, som også er 
godkendte til at modtage børn i alderen 0-5 år og 6-12 år. I tillæg hertil viser vores 
undersøgelse, at næsten halvdelen af døgninstitutionerne bliver brugt i forbindelse med 
akutanbringelser, mens det gælder godt en tredjedel af socialpædagogiske opholdssteder.

Samlet set er der en fjerdedel af institutionerne, der modtager børn og unge i 
aflastning. Der er en lidt større andel af døgninstitutionerne, som modtager børn 
og unge i aflastning, end af de socialpædagogiske opholdssteder.

Undersøgelsen viser også, at institutionerne tilbyder flere former for efterværn. 
En stor andel af institutionerne tilbyder fortsat døgnophold på institutionen, en 
fast kontaktperson til de unge eller en udslusningsordning, hvor de unge gradvist 
udsluses til egen bolig.
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Det fremgår desuden af undersøgelsen, at en fjerdedel af institutionerne bruges 
i forbindelse med anbringelser under ungdomssanktionen, mens mindre andele 
af de socialpædagogiske opholdssteder bliver anvendt i forbindelse med alternativ 
strafafsoning og behandlingsdomme. 

En mindre andel af institutionerne har desuden et fast samarbejde med myn-
dighederne omkring familieplejere på forskellige områder, og det gælder primært 
døgninstitutionerne. Det drejer sig om ydelser i relation til visitation i forbindelse 
med anbringelse af børn og unge i familiepleje, undervisning af familieplejere, 
supervision til familieplejere samt vejledning og rådgivning til familieplejere.

Resultaterne af undersøgelsen viser endvidere, at mere end halvdelen af institu-
tionerne tilbyder andre ydelser, der er målrettet børn og unge og deres familier, og 
det gælder især døgninstitutionerne. Det drejer sig primært om ungdomsuddannelse 
for unge med særlige behov; børnefaglige undersøgelser; forældrekompetenceun-
dersøgelser; praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet; familiebehandling 
eller behandling af barnets eller den unges problemer; kontaktperson for barnet eller 
den unge eller for hele familien; anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, 
behandling og praktisk og pædagogisk støtte samt beskyttende, støttet eller overvåget 
samvær under anbringelsen.

Flere institutioner tilbyder desuden ydelser til andre udsatte grupper. Der er 
en større andel af døgninstitutionerne og i særdeleshed af de socialpædagogiske 
opholdssteder, som tilbyder midlertidigt botilbud til voksne. Der er desuden en 
række institutioner, som tilbyder ydelser til andre udsatte grupper, og det drejer sig 
primært om døgnaflastning, socialpædagogisk støtte og virksomhedspraktik. Og 
på alle de tre nævnte områder er der tale om en større andel af udbydere blandt de 
socialpædagogiske opholdssteder.

I vores undersøgelse har vi ønsket at skabe aktuel viden om den pædagogiske 
praksis på danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Det har 
vi gjort ved at belyse kontaktpædagogstrukturen, anvendelsen af forskellige pæda-
gogiske tilgange og standardiserede metoder samt prioriteringen af opgaver i det 
socialpædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge. Desuden har vi undersøgt 
institutionernes kontakt med tidligere anbragte børn og unge.

Undersøgelsen viser, at hovedparten af alle institutioner anvender kontakt pædagoger, 
og en stor andel af institutionerne prioriterer kontaktpædagogens ansvar for at skabe 
en tryg relation til barnet eller den unge. Desuden prioriteres kontaktpædagogens 
ansvar for kontakt og samarbejde med barnets eller den unges familie højt. Opgaver, 
der vedrører videregivelse af informationer om barnet, indsamling af iagttagelser/
observationer af barnet og udarbejdelse af handleplan, hører til blandt de lavest 
prioriterede opgaver. Det er således de opgaver, der indebærer en direkte kontakt med 
barnet eller den unge eller deres familier, der prioriteres højest på institutionerne.

© Forlaget Klim



102

Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

Vi har hidtil ikke haft et overblik over, hvilke metodiske tilgange der anvendes 
på danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Det fremgår af 
vores undersøgelse, at hovedparten af både døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder ser deres pædagogiske praksis som præget af den tilknytnings- og 
relationsfokuserede tilgang; den ressourceorienterede og anerkendende tilgang; den 
miljøpædagogiske/-terapeutiske tilgang og den individuelt tilrettelagte pædagogiske 
tilgang. Der er færre institutioner, der anvender den systemiske tilgang; den struk-
turpædagogiske tilgang; den kognitive tilgang og den neuropædagogiske tilgang. 
Der er desuden meget få af institutionerne, der peger på den inklusionspædagogiske 
tilgang, empowermenttilgangen og rehabiliteringstilgangen.

Undersøgelsen viser tillige, at over halvdelen af institutionerne anvender en 
stor variation af standardiserede metoder, hvor Kognitiv Ressourceorienteret og 
Anerkendende Pædagogik; social færdighedstræning; Low Arousal og pædagogisk 
massage hører til blandt de mest anvendte metoder.

I indkredsningen af den pædagogiske praksis har vi tillige undersøgt, hvilke 
elementer i omsorgsarbejdet der vægtes højest, og her prioriterer institutionerne 
at skabe tryghed og forudsigelighed for barnet eller den unge; at skabe relationer 
til barnet eller den unge gennem værdsættelse og anerkendelse samt at se barnet 
eller den unge og vedkommendes behov. Der er få institutioner, der prioriterer 
det at give barnet eller den unge terapeutisk behandling, og at støtte barnet eller 
den unge i forhold til at få en skolefaglig ballast, hvilket især er gældende på de 
socialpædagogiske opholdssteder.

Endelig viser undersøgelsen af den pædagogiske praksis, at over halvdelen af insti-
tutionerne afholder arrangementer hvert halve eller hele år for at holde kontakt med 
de tidligere anbragte børn og unge, hvilket gælder for betydelig mere end halvdelen 
af de socialpædagogiske opholdssteder, mens knap halvdelen af døgninstitutionerne 
afholder sådanne arrangementer. 

Undersøgelsen fra år 2000 viser, at døgninstitutioner på dette tidspunkt typisk 
er kendetegnet ved at være større enheder med et personale, der oftest består af 
uddannede pædagoger. De socialpædagogiske opholdssteder er i år 2000 typisk 
mindre enheder med en personalesammensætning af meget forskelligartet karakter, 
spændende fra håndværksuddannet til pædagogisk uddannet personale.208 Vi har 
undersøgt, hvorvidt dette stadig er tilfældet, herunder belyst antallet af ansatte, 
deres køns- og aldersfordeling, medarbejdernes uddannelser, supervision samt 
efteruddannelse.

Vores undersøgelse viser, at døgninstitutioner gennemsnitligt er større, hvad 
angår antallet af medarbejdere, hvor der gennemsnitlig er 38 medarbejdere på 
døgninstitutioner og 16 medarbejdere på socialpædagogiske opholdssteder.

208 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s. 39.
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Det fremgår også af denne undersøgelse, at der er en overrepræsentation af kvinder 
på både døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, men kønsfordelingen 
er mere lige på de socialpædagogiske opholdssteder end på døgninstitutionerne. 
Størstedelen af medarbejderne er mellem 30 og 49 år både på døgninstitutioner 
og socialpædagogiske opholdssteder. En mindre andel af de ansatte på begge in-
stitutionstyper er 18-29 år og 50-59 år, mens der er meget få, som er over 60 år. 
Aldersfordelingen blandt pædagogiske medarbejdere på danske institutioner ligger tæt 
på fordelingen blandt alle lønmodtagere, dog med lidt færre ansatte i aldersgruppen 
over 50 år.

Vores undersøgelse viser endvidere, at over halvdelen af medarbejderne er 
uddannede som pædagoger, hvilket gælder for lidt flere af de ansatte på døgninsti-
tutioner end på socialpædagogiske opholdssteder. Der er desuden en mindre andel 
af pædagogiske assistenter eller social- og sundhedsassistenter på døgninstitutioner 
og socialpædagogiske opholdssteder. Der er endvidere mindre andele blandt de 
ansatte på begge institutionstyper, der er uddannede som socialrådgivere, psykolog/
psykoterapeut, afspændingspædagog/ergoterapeut/sygeplejerske, diplom-, master- 
eller kandidatuddannede eller har andre uddannelser, der er relevante for arbejdet 
med døgnanbragte børn og unge. Undersøgelsen viser også, at der er en andel af 
medarbejdere, som enten har en anden eller ingen uddannelse, og det gælder for 12 
% af de ansatte på døgninstitutioner og 14 % af de ansatte på socialpædagogiske 
opholdssteder.

Vores undersøgelse viser således, at der er tale om et relativt ensartet billede af 
uddannelsesniveau og typer af ansatte på de to institutionstyper. Karakteristikken 
af de socialpædagogiske opholdssteder fra år 2000, hvor de socialpædagogiske op-
holdssteder beskrives ved at have en personalesammensætning af meget forskelligartet 
karakter, har således ændret sig de seneste 20 år.

Hovedparten af medarbejderne på de to institutionstyper modtager kollegial 
supervision mellem en gang om ugen og en gang om måneden. En stor andel får 
sagssupervision enten med en ekstern eller intern supervisor mellem en gang om 
ugen og en gang om måneden på begge institutionstyper. Gruppesupervision med 
en ekstern eller intern supervisor sker også relativt tit på begge institutionstyper. 
Individuel supervision enten med en ekstern eller intern supervisor foregår sjældnere 
end mellem en gang om ugen og en gang om måneden. Det er endvidere bemærkel-
sesværdigt, at en betragtelig andel af medarbejdere på mellem 8 % og 28 % aldrig 
modtager supervision inden for alle de respektive kategorier. 

Undersøgelsen viser tillige, at hovedparten af institutionerne afholder interne 
kurser og temadage hver tredje måned eller en gang hvert halve år, og det sker på 
flere af døgninstitutionerne end på de socialpædagogiske opholdssteder. Det fremgår 
ligeledes, at den største andel af medarbejdere på begge institutionstyper inden for 
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de seneste tre år har deltaget i enkelte dagskurser eller kurser af kortere varighed, 
mens omkring halvdelen har deltaget i længere kursusforløb fordelt over flere dage, 
og det gælder på en større andel af døgninstitutionerne end de socialpædagogiske 
opholdssteder. En fjerdedel af de pædagogiske medarbejdere har været på en kor-
tere efteruddannelse med en varighed på 1 til 7 uger. Og en meget lille andel af 
medarbejderne har deltaget i videregående uddannelser som for eksempel diplom-, 
master- og kandidatuddannelser.

Det kan således med baggrund i disse resultater konkluderes, at der på langt de 
fleste områder er sket en udjævning af de tidligere nævnte omfattende forskelle mellem 
døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, om end døgninstitutionerne 
stadig er større, både hvad angår antallet af pladser og antallet af medarbejdere. 
Døgninstitutionerne er tillige karakteriseret ved at være ældre; ved i højere grad 
at være godkendte til at modtage mindre børn og ved at have samarbejde med 
myndighederne omkring forskellige ydelser i forhold til familieplejere. 

Denne konklusion bekræftes af en mindre undersøgelse i seks kommuner, som 
er foretaget af Ankestyrelsen i 2021. Her konkluderes det, at kommunernes sagsbe-
handlere ikke oplever, at der er forskel på døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder: “Helt overordnet viser undersøgelsen, at de seks kommuner ikke 
skelner mellem de to anbringelsestyper; opholdssteder og døgninstitutioner. Kom-
munerne oplever, at de børn og unge, der bliver anbragt på opholdssteder og døgn-
institutioner i dag, har meget komplekse problemstillinger. Når kommunerne vælger 
et konkret anbringelsessted, lægger de derfor primært vægt på stedets kompetencer 
og målgruppe. Ifølge de deltagende kommuner adskiller de to anbringelsesformer 
sig ikke fra hinanden på disse parametre”.209 

I den efterfølgende del III formidles undersøgelsens karakteristik af de anbragte 
børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

209 Ankestyrelsen (2021) s. 7.
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I denne del præsenterer vi undersøgelsens resultater med henblik på at give en 
karakteristik af de børn og unge, som har været anbragt på de døgninstitutioner 
og socialpædagogiske opholdssteder, som er karakteriseret i kapitel II.2. Vi har 
bedt institutionerne om at besvare et spørgeskema om et eller flere af de senest 
fraflyttede børn eller unge (afhængig af institutionens størrelse). Vi har modtaget 
børneskemaer fra i alt 166 institutioner, herunder 82 døgninstitutioner og 84 
socialpædagogiske opholdssteder med oplysninger om i alt 1.024 fraflyttede børn og 
unge.210 Institutionerne har besvaret mellem et og 51 spørgeskemaer (i gennemsnit 
seks spørgeskemaer per institution). Vi har generelt modtaget flere besvarelser fra 
døgninstitutioner (705) sammenlignet med de socialpædagogiske opholdssteder 
(319). Spørgeskemaerne er besvaret af barnets eller den unges kontaktpædagog eller af 
en anden medarbejder med særligt kendskab til barnet eller den unge. Spørgeskemaet 
og de specifikke spørgsmålsformuleringer kan findes i bilag D.

I 2017 gennemførte Bryderup et al. en omfattende undersøgelse af familiepleje-
området, hvor over 50 % af de anbragte børn og unge i Danmark placeres. Vi har 
dog fortsat ingen systematisk viden om de cirka 31 % af de anbragte børn og unge, 
som anbringes på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Formålet 
med denne undersøgelse har således været at give en omfattende karakteristik af 
børn og unge, som har været anbragt på døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder, herunder at belyse eventuelle forskelle i de to institutionstypers 
målgrupper. Som det fremgår af kapitel I.1, har der historisk set været markante 
forskelle på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Men som det 
også fremgår af kapitel II.2, viser denne undersøgelse, at der på flere områder er 
sket en udjævning af forskellene mellem døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder. I dette kapitel har vi således fokus på at belyse om, og i hvor høj grad 
der er forskel på de børn og unge, som har været anbragt på døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder.

Flere undersøgelser peger på, at de børn og unge, som anbringes på døgninstitutio-
ner og socialpædagogiske opholdssteder, har flere vanskeligheder og mere komplekse 
behov sammenlignet med børn og unge, der anbringes i familiepleje.211 Bryderup 

210 I bilag B belyses, hvordan de institutioner, som har besvaret børneskemaer, adskiller sig fra instituti-
oner, som ikke har besvaret nogle børneskemaer. Se afsnit om bortfaldsanalyse.

211 Se for eksempel Bolvig, Iben et al. (2021); Lausten, Mette & Jørgensen, Trine (2017); Ottosen, Mai 
H. et al. (2015); Egelund, Tine et al. (2008).
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et al. (2017) sætter imidlertid spørgsmålstegn ved denne opfattelse, da de i deres 
undersøgelse finder, at over halvdelen af de familieplejeanbragte børn og unge har 
omfattende vanskeligheder og særligt komplekse behov.212 Hovedparten af spørgs-
målene i vores undersøgelses spørgeskema har fællestræk med nogle af de spørgsmål, 
som blev stillet i undersøgelsen om familiepleje fra 2017.213 Kapitlets analyser vil 
således også have fokus på at sammenligne resultaterne af vores undersøgelse med 
resultaterne fra undersøgelsen om familiepleje fra 2017 med henblik på at belyse 
eventuelle forskelle hos børnene og de unge i de forskellige anbringelsesformer. 

Sammenligningerne foretages med forbehold for, at der er visse forskelle i de to 
undersøgelsers metodiske grundlag. Undersøgelserne er gennemført på forskellige 
tidspunkter, og undersøgelsernes målgrupper er defineret forskelligt i de to under-
søgelser. Hvor familieplejerne i undersøgelsen fra 2017 er blevet bedt om at besvare 
et spørgeskema for hver af de seneste tre anbragte børn og unge, er respondenterne i 
vores undersøgelse blevet bedt om at besvare for de senest fraflyttede børn og unge. 
Grunden til, at vi i vores undersøgelse har haft fokus på de senest fraflyttede børn 
og unge, er, at vores undersøgelse også har haft til formål at bidrage med ny viden 
i forhold til problematikker relateret til fraflytning og sammenbrud i anbringelser, 
som behandles i kapitel V.1. Vores undersøgelse giver således et retrospektivt syn 
på de senest fraflyttede børns og unges anbringelser (ofte afgrænset til det første år 
af anbringelsen), mens undersøgelsen om familiepleje giver et øjebliksbillede af de 
seneste anbragte børns og unges situation. Endvidere har vi i vores undersøgelse en 
mindre gruppe på 5 %, som er over 17 år, når de placeres (det vil sige i efterværn), 
mens undersøgelsen om familiepleje ikke har unge over 17 år med, hvilket er 
væsentligt at være opmærksom på i sammenligningen af de to undersøgelser. Fælles 
for undersøgelserne er dog, at de giver et dybere indblik i forholdene omkring de børn 
og unge, som er eller har været anbragt i de to forskellige anbringelsesforanstaltninger. 

De indledende kapitler (kapitel III.1 og III.2) har fokus på at give en karakteristik 
af de senest fraflyttede børn og unge efterfulgt af en beskrivelse af børnenes og 
de unges fraflytning og efterværn (kapitel III.3). Efterfølgende sætter vi fokus på 
at belyse samarbejdet mellem institutionerne og anbringelseskommunen samt 
inddragelse af børn, unge og deres forældre i forbindelse med anbringelsen (kapitel 
III.4). Afslutningsvis giver vi en karakteristik af tre grupper af børn og unge, som 
har forskellige grader af vanskeligheder og særlige behov, blandt andet med henblik 
på at belyse hvilke institutioner de forskellige grupper af børn og unge anbringes 
på (kapitel III.5).

212 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 536.
213 Bryderup, Inge M. et al. (2017).
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KAPITEL III.1
Børnenes og de unges demografiske karakteristik  
og anbringelseshistorik

I dette kapitel præsenterer vi undersøgelsens resultater med henblik på først at 
give en demografisk karakteristik af senest fraflyttede børn og unge efterfulgt af 
en beskrivelse af børnenes og de unges anbringelsesårsager og anbringelseshistorik. 

Børnenes og de unges fordeling på køn, alder, etnisk baggrund, 
anbringelseslængde og anbringelsestyper
I dette afsnit præsenteres undersøgelsens resultater i relation til de senest fraflyttede 
børn og unges fordeling på køn, alder, etnisk baggrund, anbringelseslængde samt 
anbringelsestyper. Formålet er at give en karakteristik af de senest fraflyttede børn og 
unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, herunder at belyse 
hvordan de adskiller sig fra børn og unge, som er anbragt i familiepleje. Resultaterne 
er samlet i en opsummerende tabel til sidst i dette afsnit.

Børnenes og de unges fordeling på køn, alder, etnisk baggrund og anbringelseslængde
Med henblik på at give en karakteristik af de senest fraflyttede børn og unge på 
døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, har vi blandt andet undersøgt 
kønsfordelingen. Her viser undersøgelsen, at 53 % af børnene og de unge er drenge, 
og 47 % er piger. 

Sammenligner vi vores undersøgelse med undersøgelsen om familiepleje i Dan-
mark fra 2017, er der ikke umiddelbart forskelle på kønsfordelingen blandt anbragte 
børn og unge i familiepleje og på institutioner. Ifølge undersøgelsen fra 2017 er 53 
% af de familieplejeanbragte børn og unge drenge, og 47 % er piger.214 

Vi har også undersøgt alderen ved anbringelsen og kan se, at de fleste børn og 
unge er i alderen 13-17 år, når de anbringes på institutionen. Der er 6 %, som er 
mellem 0-5 år; 31 %, som er mellem 6-12 år; 58 %, som er mellem 13-17 år; og 5 
%, som er 18-22 år. Det vil sige, at der er 5 % af børnene og de unge i vores under-
søgelse, som er i efterværn. Gennemsnitsalderen på tværs af de to institutionstyper 
er 13 år på anbringelsestidspunktet. Der er ikke væsentlige forskelle i forhold til 
gennemsnitsalderen ved anbringelsen blandt børn og unge på døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder.215

214 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 385.
215 P-værdi (t-test): 0,143.
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Der ses markante forskelle i aldersfordelingen blandt de børn og unge, som 
anbringes i familiepleje, sammenlignet med de børn og unge, som anbringes på 
institutioner. Mens langt størstedelen af børnene og de unge anbragt på institutioner 
i vores undersøgelse er over 12 år (63 %), når de anbringes, er størstedelen af børnene 
og de unge, som er anbragt i familiepleje, ifølge undersøgelsen fra 2017 under 13 
år (84 %). I familieplejeundersøgelsen har man ikke unge med, som er over 17 år, 
når de anbringes, hvilket dog vanskeliggør en direkte sammenligning.216 

Som det fremgår af kapitel II.2, er de børn og unge, som i år 2000 var anbragt 
på døgninstitutioner, typisk karakteriseret ved at være fra den skolepligtige alder 
og opefter, og over halvdelen var drenge, mens de børn og unge, som var anbragt 
på socialpædagogiske opholdssteder, typisk var ældre, og her var langt de fleste 
drenge.217 Sammenligner vi resultaterne af vores undersøgelse med resultaterne fra 
undersøgelsen fra 2000, ser vi en mindre forskel på de børn og unge, som anbringes 
på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder i dag, sammenlignet med 
for 20 år siden.

Vi har også undersøgt børnenes og de unges etniske baggrund, og resultaterne 
viser, at 26 % af de senest fraflyttede børn og unge på institutionerne har en anden 
etnisk baggrund end dansk. Størstedelen af de senest fraflyttede børn og unge, som 
har en anden etnisk baggrund end dansk, har mellemøstlig eller afrikansk oprindelse 
svarende til henholdsvis 48 og 18 %.

Ifølge Danmarks Statistik har 14 % alle af børn og unge i alderen 0-22 år i 
fjerde kvartal af 2020 en anden etnisk baggrund end dansk.218 Andelen af de senest 
fraflyttede børn og unge med anden etnisk baggrund overstiger således andelen med 
anden etnisk baggrund i befolkningen. Dette kan enten være et tegn på, at børn og 
unge med anden etnisk baggrund har større sandsynlighed for at blive anbragt end 
børn og unge med etnisk dansk baggrund, eller det kan være et tegn på, at børn og 
unge med anden etnisk baggrund oftere anbringes på institutioner sammenlignet med 
anbragte børn og unge med dansk baggrund. Forskningen på området tyder på, at 
begge forklaringsmodeller gør sig gældende.219 En undersøgelse fra SFI fra 2008 viser, 
at det særligt er i teenagealderen, at indvandrere har en højere anbringelsesfrekvens, 
hvilket kan være en forklaring på, hvorfor børn og unge med anden etnisk baggrund 
er overrepræsenteret på institutioner.220

216 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 385.
217 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s. 39.
218 Egne beregninger på baggrund af tal fra Danmarks Statistik statistikbank. Danmarks Statistik (2021).
219 Andersen, Signe H. & Jensen, Bent (2016) s. 89; Egelund, Tine et al. (2008) s. 232; Skytte, Marianne 

(2002).
220 Egelund et al. (2008) s. 226. Indvandrere dækker i denne sammenhæng over personer født i udlandet 

af forældre, der begge (eller den ene, hvis der ikke findes oplysninger om den anden) er udenlandske 
statsborgere eller født i udlandet.
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Sidst men ikke mindst har vi undersøgt, hvor længe børnene og de unge var anbragt 
på den pågældende institution. Her viser undersøgelsen, at de fleste anbringelser har 
en varighed på op til cirka et år (39 %), 32 % af anbringelserne har en varighed på 
cirka 2-3 år, 15 % af anbringelserne har en varighed på cirka 4-5 år, mens 13 % af 
anbringelserne varede mere end 5 år. Børnene og de unge har således en gennemsnitlig 
anbringelseslængde på 2,9 år med en gennemsnitlig anbringelsestid på 2,8 år for 
døgninstitutionerne og 3,3 år for de socialpædagogiske opholdssteder.221 Samlet 
set er der en forholdsvis stor andel, som har ganske korte anbringelser, hvilket kan 
skyldes, at vi i denne undersøgelse har valgt at fokusere på de børn og unge, som 
senest er fraflyttet institutionen.

Børnene og de unge i vores undersøgelse har umiddelbart en lavere anbringelsestid 
end de anbragte børn og unge i familieplejeundersøgelsen fra 2017. I undersøgelsen 
fra 2017 har de familieplejeanbragte børn i gennemsnit været anbragt i 5,0 år, 
hvilket er næsten to år længere end børnene og de unge på institutionerne.222 
Disse forskelle kan til dels forklares med aldersforskelle mellem de to målgrupper 
ved anbringelsen, men en anden mulig forklaring kan være, at institutioner i flere 
kommuner bruges til akutte og midlertidige anbringelser, mens man leder efter det 
rette anbringelsessted til barnet eller den unge.223 I vores undersøgelse er der således 
også en del af anbringelserne, som er akutanbringelser, hvilket vi vil komme ind på 
i næste afsnit.

Ovenstående spørgsmål belyser anbringelsestiden på den specifikke institution eller 
hos den specifikke familiepleje. En undersøgelse fra 2020, som har belyst tidligere 
anbragte børn og unges fulde anbringelsesforløb, viser ligeledes, at børn og unge, 
som hovedsageligt har været anbragt i familiepleje, har en længere anbringelsestid 
(i gennemsnit 13,2 år) end børn og unge, som hovedsageligt har været anbragt 
på døgninstitutioner (i gennemsnit 9 år) og socialpædagogiske opholdssteder (i 
gennemsnit 6,3 år), hvilket formodentlig skyldes børnenes og de unges alder ved 
anbringelsen.224

Børnenes og de unges fordeling på anbringelsestyper 
I dette afsnit præsenteres undersøgelsens resultater angående typer af anbringelser, 
herunder om der er tale om akut- og/eller tvangsanbringelser. 

Som nævnt i kapitel II.1 kan kommunen iværksætte en akut anbringelse, side-
løbende med at der gennemføres en § 50-undersøgelse, hvis særlige forhold taler 

221 Der er ikke statistisk signifikante forskelle i anbringelseslængde: P-værdi (t-test): 0,148.
222 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 392.
223 I Ankestyrelsen (2021) beskriver nogle kommuner for eksempel, at de midlertidigt benytter sig af 

nogle anbringelsessteder for at afklare barnets behov yderligere. Se s. 8.
224 Lausten, Mette et al. (2020) s. 35.
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herfor.225 Vores undersøgelse viser, at 29 % af børnene og de unge er blevet anbragt 
akut på institutionen. At der er en forholdsvis stor andel, som er blevet anbragt akut, 
kan muligvis skyldes, at vi i denne undersøgelse har valgt at fokusere på de senest 
fraflyttede børn og unge. Ser vi på anbringelseslængden for akutanbringelser tyder det 
på, at størstedelen af de anbringelser, som er foretaget akut, afsluttes inden for cirka 
et år (59 %). Samtidig viser undersøgelsen, at der også er en forholdsvis stor andel, 
hvor akutanbringelsen ender med at blive til en længerevarende anbringelse (41 %). 

Ud over muligheden for at foretage en akutanbringelse, hvis særlige forhold taler 
herfor, har kommunens børn- og ungeudvalg også mulighed for at træffe afgørelse 
om, at barnet eller den unge skal anbringes uden for hjemmet uden samtykke, hvis 
der er åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider 
alvorlig skade.226 Vores undersøgelse viser, at 20 % af anbringelserne sker uden 
samtykke, mens 77 % af anbringelser er med samtykke. Desuden er der en lille 
andel på 3 % af respondenterne, som svarer, at de ikke ved, om der er tale om en 
anbringelse med eller uden samtykke. 

Spørgsmålet vedrørende anbringelser uden samtykke er ikke belyst i undersøgelsen 
om familiepleje, men som det fremgår af kapitel II.1, er der ifølge Danmarks Statistik 
markant flere anbringelser uden samtykke i familiepleje sammenlignet med på 
døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

I tabel III.1 opsummeres resultaterne i forhold til køn, alder, etnisk oprindelse, 
anbringelseslængde samt anbringelsestyper. Resultaterne er opdelt på institutionstype 
for at illustrere forskelle mellem de to institutionstyper, mens den samlede fordeling 
er angivet i højre side af tabellen.

225 Social- og Ældreministeriet (2022) § 52, stk. 2 i Serviceloven.
226 Social- og Ældreministeriet (2022) § 58 i Serviceloven.

© Forlaget Klim



112
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Tabel III.1:  Opsamling på de senest fraflyttede børn og unges fordeling på køn, alder, etnisk 
baggrund, anbringelseslængde samt anbringelsestype227

Døgninstitution Socialpædagogisk opholdssted Total

Køn Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Dreng 389 55 % 156 49 % 545 53 %

Pige 316 44 % 162 51 % 478 47 %

Total 705 100 % 318 100 % 1023 100 %

Alder ved anbringelse 
på institutionen Antal Procent Antal Procent Antal Procent

0-5 år 42 6 % 14 4 % 56 6 %

6-12 år 241 35 % 77 24 % 318 31 %

13-17 år 382 55 % 205 65 % 587 58 %

18-22 år 33 5 % 19 6 % 52 5 %

Total 698 100 % 315 100 % 1013 100 %

Anden etnisk baggrund 
end dansk Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 192 27 % 72 23 % 264 26 %

Nej 513 73 % 246 77 % 759 74 %

Total 705 100 % 318 100 % 1023 100 %

Anbringelseslængde på 
institutionen Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Op til cirka et år 290 42 % 110 35 % 400 39 %

Cirka 2-3 år 224 32 % 105 33 % 329 32 %

Cirka 4-5 år 97 14 % 52 17 % 149 15 %

Mere end 5 år 87 12 % 48 15 % 135 13 %

Total 698 100 % 315 100 % 1013 100 %

Akutanbringelse Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 218 31 % 77 24 % 295 29 %

Nej 485 69 % 240 76 % 725 71 %

Total 703 100 % 317 100 % 1020 100 %

Anbringelse med eller 
uden samtykke Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Anbringelse med 
samtykke 528 75 % 257 81 % 785 77 %

Anbringelse uden 
samtykke 154 22 % 52 16 % 206 20 %

Ved ikke 21 3 % 8 3 % 29 3 %

Total 703 100 % 317 100 % 1020 100 %

Note: P-værdier (Pearson chi): Køn: 0,218; Alder ved anbringelse på institutionen: 0,298; Anden etnisk baggrund end dansk: 0,335; 
Anbringelseslængde på institutionen: 0,490; Akutanbringelse: 0,194; Anbringelse med eller uden samtykke: 0,332.

227 Antallet af observationer varierer for de forskellige spørgsmål, da nogle respondenter er faldet fra i 
løbet af besvarelsen. Vi har i alt modtaget besvarelser om 1.024 børn og unge, herunder 23 delvise 
besvarelser.
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Børnenes og de unges anbringelsesårsager og anbringelseshistorik 
I dette afsnit præsenteres undersøgelsens resultater vedrørende de senest fraflyttede 
børn og unges anbringelsesårsager, herunder årsager knyttet til forældre og/eller årsager 
knyttet til barnet eller den unge samt børnenes og de unges anbringelseshistorik, 
herunder tidligere anbringelser, hjemgivelser og sammenbrud. 

Anbringelsesårsager knyttet til forældre og/eller børnene og de unge
Børn og unge er forskellige – og det gælder naturligvis også, når vi taler anbragte 
børn og unge. Det udmønter sig også i forskellige årsager til, at børn og unge bliver 
anbragt, hvor nogle børn og unge primært anbringes på grund af årsager knyttet til 
forældrene, mens andre anbringes med udgangspunkt i årsager knyttet til barnet 
eller den unge selv. 

Der findes en række undersøgelser, som har fokus på at undersøge anbringelses-
årsager, som viser forskelle i anbringelsesmønstre hos børn og unge, som anbringes 
i familiepleje, sammenlignet med børn og unge, som anbringes på institutioner.228 
Imidlertid ved vi dog forholdsvis lidt om forskelle i anbringelsesårsager hos børn 
og unge, som anbringes på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

Vores undersøgelse belyser anbringelsesårsagerne hos børnene og de unge, idet vi 
har bedt respondenterne om at skelne mellem problemer knyttet til forældrene og 
problemer knyttet til barnet eller den unge. Dette er en almindelig anvendt måde 
at opgøre anbringelsesårsager hos anbragte børn og unge på. Dog skal det siges, at 
det i praksis kan være vanskeligt at skelne mellem anbringelsesårsager knyttet til 
forældrene og anbringelsesårsager knyttet til barnet eller den unge, da børnenes 
og de unges problematikker kan hænge sammen med årsager hos forældrene. Vi 
har dog alligevel bedt respondenterne om at forsøge at skelne, da dette kan give et 
mere præcist indblik i, hvad det er for nogle udfordringer, som børnene og de unge 
oplever under deres anbringelse. Spørgsmålets svarkategorier tager udgangspunkt i de 
kategorier, der er brugt i undersøgelsen om familiepleje i Danmark, som er inspireret 
af socialtilsynenes målgruppekategoriseringer samt anbringelsesårsagskategorier fra 
Danmarks Statistiks registerdata. 

Figur III.1 viser resultaterne i forhold til anbringelsesårsager knyttet til forældrene 
fordelt på institutionstyper. Søjlerne viser, hvor mange procent af børnene og de unge 
som er anbragt på grund af de forskellige anbringelsesårsager. Den blå søjle angiver 
procentandele blandt børnene og de unge på døgninstitution, den orange søjle 
angiver procentandele blandt børnene og de unge på socialpædagogisk opholdssted, 
mens den grå søjle angiver procentandele på tværs af de to institutionstyper. Det 
har været muligt at angive flere anbringelsesårsager, hvorfor totalen af de forskellige 
anbringelsesårsager summer til mere end 100.

228 Egelund, Tine et al. (2008) s. 266; Ottosen, Mai H. et al. (2015) s. 17.
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Figur III.1:  Hvad var efter din vurdering årsagerne til, at barnet/den unge blev anbragt på 
institutionen? Sæt ét eller flere kryds. Problemer knyttet til forældrene: (N=1001)

Note: P-værdier (Pearson chi): Omsorgssvigt: 0,037; Psykisk lidelse hos forældre: 0,476; Forældres misbrug (alkohol, narkotika, medicin): 
0,816; Vold mod barnet/den unge: 0,645; Vold mellem forældrene: 0,543; Kriminalitet hos forældre: 0,957; Forældres sygdom: 0,501; 
Seksuelle overgreb: 0,449; Forældres død: 0,129; Forældres udviklingshæmning: 0,702; Anden årsag: 0,314; Ingen årsager knyttet til 
forældrene: 0,005; Ved ikke: 0,447.

Ifølge undersøgelsen er den hyppigste årsag knyttet til forældrenes omsorgssvigt. Der 
er således 69 % af børnene og de unge, der er anbragt på grund af omsorgssvigt. 
Der er også en forholdsvis stor andel på 29 %, der er anbragt på grund af en psykisk 
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lidelse hos forældrene, samt 25 %, som er anbragt på grund af forældres misbrug 
(alkohol, narkotika eller medicin). Der er 21 %, som er anbragt på grund af vold mod 
barnet eller den unge, mens 13 % er anbragt på grund af vold mellem forældrene. 
Mindre hyppige årsager er kriminalitet hos forældre, forældres sygdom og seksuelle 
overgreb, hvilket er årsag til anbringelsen for 7 % af børnene og de unge. Blandt de 
mindst hyppige årsager er forældres død (5 %) og forældres udviklingshæmning (3 
%). Desuden er 7 % af børnene og de unge anbragt på grund af andre problemer 
(knyttet til forældrene), mens 11 % har angivet, at der ikke er nogen problematikker 
knyttet til forældrene, som er årsag til anbringelsen.229

Der er ikke tydelige forskelle på anbringelsesårsagerne mellem de to institutions-
typer, udover at børn og unge, som anbringes på døgninstitutioner, sjældnere 
anbringes på grund af omsorgssvigt (65 %) sammenlignet med børn og unge, som 
anbringes på socialpædagogiske opholdssteder (76 %). Desuden er der hos børn og 
unge anbragt på døgninstitution oftere ingen årsager knyttet til forældrene (14 %) 
sammenlignet med børn og unge på socialpædagogiske opholdssteder (5 %). 

Sammenligner vi vores resultater med resultaterne fra undersøgelsen om familie-
pleje i Danmark fra 2017, tyder det på, at børn og unge, som anbringes i familiepleje, 
oftere anbringes på grund af årsager knyttet til forældrene. I undersøgelsen om 
familiepleje er det således 2 % af familieplejerne, som angiver, at der ikke er nogen 
årsager knyttet til forældrene, sammenlignet med 11 % af respondenterne i vores 
undersøgelse.230 Forskellene i anbringelsesårsager kan være et udtryk for aldersfor-
skellene i de to børnegrupper, men det kan også være udtryk for forskellige behov 
blandt de to børnegrupper.

Vi har også undersøgt anbringelsesårsager knyttet til børnene og de unge. Re-
sultaterne fremgår af figur III.2. Resultaterne er ligesom i ovenstående spørgsmål 
fordelt på institutionskategori, og det har også her været muligt at angive flere 
anbringelsesårsager, hvorfor totalen af de forskellige anbringelsesårsager summer 
op til mere end 100.

229 De respondenter, som har angivet “anden årsag”, har haft mulighed for at angive årsagen/årsagerne i 
et åbent tekstfelt. Ved en gennemgang af de åbne svar viste det sig, at der var flere af respondenternes 
svar, som faktisk passede ind i de eksisterende kategorier. Nogle af respondenternes svar er derfor 
blevet korrigeret på baggrund af vores gennemgang af de åbne svarkategorier.

230 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 390.
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Figur III.2:  Hvad var efter din vurdering årsagerne til, at barnet/den unge blev anbragt på 
institutionen? Sæt ét eller flere kryds. Problemer knyttet til barnet/den unge: (N=1001)

Note: P-værdier (Pearson chi): Udadreagerende adfærd: 0,348; Psykisk lidelse: 0,262; Skoleproblemer: 0,155; Diagnoser: 0,282; 
Indadreagerende adfærd: 0,104; Selvskadende adfærd: 0,041; Misbrug (alkohol, narkotika, medicin): 0,326; Kriminalitet: 0,477; Fysisk 
lidelse: 0,356; Anden årsag: 0,569; Ingen årsager knyttet til barnet/den unge: 0,497; Ved ikke: 0,722.

Den hyppigste årsag knyttet til anbringelse af de senest fraflyttede børn og unge er 
udadreagerende adfærd (46 %), efterfulgt af psykisk lidelse (43 %) og skoleproblemer 
(42 %). Der er 31 %, som er anbragt grundet diagnoser (autisme, ADHD mv.), 25 % er 
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anbragt grundet indadreagerende adfærd, mens 20 % er anbragt grundet selvskadende 
adfærd. Blandt de mindst hyppige årsager er misbrug (alkohol, narkotika, medicin) 
med 18 %, kriminalitet med 16 % og fysisk lidelse med 9 %. Desuden er 11 % af 
børnene og de unge anbragt på grund af andre problemer (knyttet til barnet eller 
den unge), mens 9 % har angivet, at det ikke er problematikker knyttet til barnet 
eller den unge, som er årsag til anbringelsen.231

Kigger vi på fordelingerne for henholdsvis døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder, er der umiddelbart lige store andele, der er anbragt på grund af 
årsager knyttet til barnet eller den unge. Derimod ser der ud til at være nogle 
forskelle i årsagsmønstrene, idet børn og unge, som anbringes på socialpædagogiske 
opholdssteder, oftere anbringes på grund af indadreagerende og selvskadende adfærd 
sammenlignet med børn og unge, som anbringes på døgninstitutioner.

Sammenlignes resultaterne med undersøgelsen om familiepleje i Danmark fra 
2017, tegner der sig et billede af, at børn og unge, som anbringes i familiepleje, 
sjældnere anbringes på grund af årsager knyttet til barnet eller den unge sammenlignet 
med børn og unge, som anbringes på institutioner. I undersøgelsen om familiepleje 
angiver 28 % af familieplejerne, at der ikke er årsager knyttet til barnet eller den unge, 
hvilket gælder for 9 % af respondenterne i vores undersøgelse.232 Igen kan forskellene 
i anbringelsesårsager til dels være udtryk for aldersforskellene i de to børnegrupper, 
men de kan også være udtryk for forskellige behov blandt de to børnegrupper. 

Resultaterne peger således – i overensstemmelse med eksisterende forskning – på, 
at børn og unge, som anbringes i familiepleje, oftere anbringes grundet årsager 
knyttet til forældrene, mens børn og unge, som anbringes på institutioner, oftere 
anbringes grundet årsager knyttet til barnet eller den unge.233

Børnenes og de unges tidligere anbringelser
Mange anbragte børn og unge oplever flere skift i anbringelser i løbet af barndommen. 
Nogle gange kan skift i anbringelsessted være nødvendigt og måske ligefrem gavnligt 
for et barns eller en ung persons trivsel, hvis barnet eller den unge ikke har det godt 
på anbringelsesstedet. Forskningen peger dog samtidig på, at skift i anbringelsessted 
kan have negative konsekvenser for anbragte børn og unge.234

Vi har i vores undersøgelse set på, om børnene og de unge har været anbragt 
andre steder, før de anbringes på institutionen. Resultaterne fremgår af figur III.3.

231 De respondenter, som har angivet ‘anden årsag’, har haft mulighed for at angive årsagen/årsagerne i 
et åbent tekstfelt. Ved en gennemgang af de åbne svar viste det sig, at der var flere af respondenternes 
svar, som faktisk passede ind i de eksisterende kategorier. Nogle af respondenternes svar er derfor 
blevet korrigeret på baggrund af forskernes gennemgang af de åbne svarkategorier.

232 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 391.
233 Egelund, Tine et al. (2008) s. 266; Ottosen, Mai H. et al. (2015) s. 17; Bolvig, Iben et al. (2021) s. 5.
234 Bryderup, Inge M. & Trentel, Marlene Q. (2012); Egelund, Tine (2006).
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Figur III.3:  Har barnet/den unge været anbragt andre steder, før vedkommende blev anbragt på 
institutionen? Sæt ét kryds. (N=1006)

Note: P-værdier (Pearson chi): 0,066.

Undersøgelsen viser, at størstedelen af børnene og de unge ikke tidligere har været 
anbragt, når de anbringes på institutionen (52 %), mens lidt under halvdelen har 
tidligere anbringelser bag sig (44 %). Der er 26 % af børnene og de unge, som har 
været anbragt ét andet sted, 12 % har været anbragt to andre steder, mens 6 % har 
været anbragt mere end to andre steder. Andelen af børn og unge på døgninstitutioner, 
som tidligere har været anbragt (40 %), er mindre end andelen på socialpædagogiske 
opholdssteder (53 %). 

Sammenligner vi med undersøgelsen om familiepleje i Danmark fra 2017, ser vi, 
at der sammenlignet med børn og unge anbragt på socialpædagogiske opholdssteder 
er en lavere andel blandt de familieplejeanbragte børn og unge, som tidligere har 
været anbragt, mens denne forskel ikke findes sammenlignet med børnene og de 
unge på døgninstitutioner. I undersøgelsen om familiepleje er det således også 40 
% af børnene og de unge, som har været anbragt andre steder, før de blev anbragt 
i den pågældende familiepleje.235 

For de børn og unge, som har været anbragt ét andet sted, har vi ligeledes under-
søgt, hvor barnet eller den unge tidligere har været anbragt. Her viser undersøgelsen, 
at størstedelen af de børn og unge, som har været anbragt ét andet sted, har været 
anbragt på en (anden) døgninstitution (42 %), en del har været anbragt i familie- eller 

235 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 393.
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netværkspleje (31 %), mens 15 % har været anbragt på et (andet) socialpædagogisk 
opholdssted, og 11 % har været anbragt i en anden anbringelsesform (fx efterskole, 
kostskole eller egen bolig). De børn og unge, som anbringes på døgninstitutioner, har 
sjældnere end de børn og unge, som anbringes på socialpædagogiske opholdssteder, 
været i familiepleje (25 vs. 34 %) eller på et (andet) socialpædagogisk opholdssted 
(11 % vs. 22 %), mens færre af de børn og unge, som anbringes på socialpædagogisk 
opholdssted, tidligere har været anbragt på døgninstitution (32 % vs. 49 %).236

Ovenstående billede ligner mønsteret blandt de børn og unge, som anbringes i 
familiepleje, dog er der lidt flere af de familieplejeanbragte, som tidligere har været 
anbragt i familie- eller netværkspleje (44 %), mens færre har været anbragt på 
socialpædagogiske opholdssteder (4 %) forud for deres anbringelse i familiepleje.237

Med henblik på at få yderligere indsigt i børnenes og de unges problematikker 
og anbringelseshistorik har vi også undersøgt, om barnet eller den unge har været 
indlagt på psykiatrisk afdeling forud for anbringelsen. Dette gælder for 16 % af 
børnene og de unge, mens 80 % ikke har været indlagt på psykiatrisk afdeling forud 
for anbringelsen. Desuden angiver 4 % af respondenterne, at de ikke ved om barnet 
eller den unge har været indlagt på psykiatrisk afdeling forud for anbringelsen. 
Der ses ikke væsentlige forskelle mellem døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder.238

Børnenes og de unges tidligere sammenbrud samt hjemgivelser
Foruden skift i anbringelser, som beskrives ovenfor, vurderes sammenbrud og 
hjemgivelser også at have betydning for barnets eller den unges oplevelse af kontinuitet 
i anbringelsen. 

Blandt de børn og unge, som tidligere har været anbragt, har vi derfor også 
undersøgt, om de bliver anbragt på institutionen i forbindelse med sammenbrud 
i en tidligere anbringelse. Her finder vi, at størstedelen af de børn og unge, som 
tidligere har været anbragt, er anbragt i forbindelse med sammenbrud i en tidligere 
anbringelse (57 %), mens 38 % ikke anbringes grundet sammenbrud. Desuden 
er der 4 %, som angiver, at de ikke ved, om barnet eller den unge blev anbragt i 
forbindelse med sammenbrud i en tidligere anbringelse. Det må således siges at være 
en forholdsvis stor del af børnene og de unge, svarende til 25 % af den samlede 
børne- og ungegruppe, som allerede inden anbringelsen på institutionen har oplevet 
sammenbrud. Som vi senere belyser i kapitel III.3, er der endvidere en forholdsvis 
stor andel af børnene og de unge, som også forlader denne institution på grund af 
sammenbrud.

236 P-værdi (Pearson chi): 0,046.
237 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 394.
238 P-værdi (Pearson chi): 0,471.
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Vi har også undersøgt, om børnene og de unge har været hjemgivet til deres 
forældre, mens de er anbragt. Respondenterne har haft mulighed for at angive 
både, om barnet eller den unge har været hjemgivet i forbindelse med tidligere 
anbringelser og/eller, om barnet eller den unge har været hjemgivet i forbindelse 
med anbringelsen på institutionen. Der er således mulighed for, at barnet eller den 
unge både kan have været hjemgivet tidligere samt i forbindelse med anbringelsen 
på institutionen. Resultaterne fremgår af figur III.4.

Figur III.4: Har barnet/den unge været hjemgivet til sine forældre? Sæt ét eller flere kryds. (N=1006)

Note: P-værdier (Pearson chi): Ja, i forbindelse med en tidligere anbringelse et andet sted: 0,788; Ja, i forbindelse med anbringelse hos 
os: 0,337; Nej, barnet/den unge har ikke været hjemgivet til sine forældre: 0,749; Ved ikke: 0,736.

Figuren viser, at 7 % af børnene og de unge har oplevet hjemgivelse i forbindelse med 
en tidligere anbringelse, 17 % har oplevet hjemgivelse i forbindelse med anbringelse 
på institutionen, mens 67 % ikke har været hjemgivet til sine forældre. 

Sammenligner vi ovenstående med resultaterne fra undersøgelsen af familiepleje i 
Danmark, ser det umiddelbart ud til, at børn og unge, som er anbragt på institutioner, 
oftere har oplevet at være hjemgivet til forældre sammenlignet med børn og unge, 
som er anbragt i familiepleje. Ifølge undersøgelsen om familiepleje er der således 80 
% af de anbragte børn og unge, som ifølge familieplejerne ikke har været hjemgivet 
til deres forældre.239 Denne sammenligning skal dog tages med forbehold, da der er 

239 Bryderup, Inge M. et al (2017), s. 394.
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en forholdsvis stor andel af respondenterne i vores undersøgelse, som har svaret, at 
de ikke ved, om barnet eller den unge har været hjemgivet til forældre (10 %). En 
mulig forklaring på, at der er færre af de institutionsanbragte børn og unge, som har 
været hjemgivet, kan være, at familieplejeanbragte børn og unge oftere er anbragt 
på grund af årsager knyttet til forældrene.

Børnenes og de unges demografiske karakteristik og  
anbringelseshistorik – en sammenfatning
I dette kapitel har vi præsenteret undersøgelsens resultater – først med henblik på 
at give en demografisk karakteristik af senest fraflyttede børn og unge – efterfulgt 
af en beskrivelse af anbringelsesårsager og anbringelseshistorik. 

Undersøgelsen viser, at der er lidt flere drenge end piger anbragt på institutionerne. 
Størstedelen af børnene og de unge er over 13 år, når de anbringes på institutionen. 
Lidt over en fjerdedel af børnene og de unge har en anden etnisk baggrund end dansk, 
hvilket overstiger andelen med anden etnisk baggrund i befolkningen. Børnene og 
de unge har i gennemsnit været anbragt på institutionen i 3 år. Samlet set er det 
omkring en tredjedel af anbringelserne, som er påbegyndt som akutanbringelser, 
og en femtedel af anbringelserne, som er uden samtykke. Undersøgelsen viser, 
at der ikke er væsentlige forskelle blandt børn og unge på døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder i forhold til fordeling på køn, alder, etnisk baggrund, 
anbringelseslængde og anbringelsestyper. Resultaterne indikerer, at forskelle blandt 
børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder i dag er 
mindre end tidligere. 

Undersøgelsen viser, at de hyppigste anbringelsesårsager knyttet til forældrene er 
omsorgssvigt, psykisk lidelse og forældres misbrug, mens de hyppigske årsager knyttet 
til børnene og de unge er udadreagerende adfærd, psykisk lidelse og skoleproblemer. 
Der er relativt flere af børnene og de unge på døgninstitutioner, hvor årsagen til 
anbringelsen ikke kan knyttes til forældrene, sammenlignet med børnene og de unge 
på de socialpædagogiske opholdssteder. 

I forhold til tidligere anbringelser viser vores undersøgelse, at det er lidt under 
halvdelen af børnene og de unge, der har tidligere anbringelser bag sig på anbrin-
gelsestidspunktet, og det gælder for relativt færre børn og unge på døgninstitutioner 
end for børn og unge på socialpædagogiske opholdssteder. Undersøgelsen viser 
endvidere, at en fjerdedel af børnene og de unge bliver anbragt på institutionen 
grundet sammenbrud i en tidligere anbringelse, samt at en tilsvarende andel har 
været hjemgivet til forældrene enten i forbindelse med tidligere anbringelser eller i 
forbindelse med anbringelsen på institutionen.
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KAPITEL III.2
Karakteristik af børnenes og de unges  
vanskeligheder og særlige behov samt  
sociale relationer under anbringelsen 

Dette kapitel karakteriserer de senest fraflyttede børn og unge, mens de var anbragt 
på institutionen, herunder børnenes og de unges vanskeligheder og særlige behov 
samt sociale relationer. Hvad var målet for barnets eller den unges anbringelse? På 
hvilke områder havde barnet eller den unge særlige behov? Hvordan klarede barnet 
eller den unge sig i skolen? Og i hvor høj grad så barnet eller den unge sine forældre? 
Dette og meget mere vil vi belyse i dette kapitel. 

Formål med anbringelsen
Som tidligere beskrevet kan der være mange forskellige årsager til, at børn og unge 
bliver anbragt. Børnene og de unge kan have forskellige særlige behov, og der kan 
således også være forskellige mål for forskellige anbringelser. 

Vi har bedt respondenterne om at give en kort beskrivelse af de primære mål med 
anbringelsen af barnet eller den unge. Spørgsmålet er stillet som et åbent spørgsmål, 
hvor respondenterne har haft mulighed for at skrive en kortere eller længere tekst. 
De svarkategorier, der er beskrevet nedenfor, er en kategorisering, som er fremstillet 
på baggrund af vores kvalitative grounded theory-inspirerede analyse af de åbne svar:

1. (Akut-) anbringelser på grund af alvorlige omsorgssvigt, vold, seksuelt misbrug i 
hjemmet med videre med henblik på at sikre barnets eller den unges sikkerhed/
sundhed

2. Specialiseret behandlingsforløb i forhold til børn og unge med psykiatriske 
diagnoser (for eksempel ADHD, Aspergers Syndrom og OCD) og psykiske 
lidelser (for eksempel tilknytningsforstyrrelser, spiseforstyrrelser, selvskadende 
adfærd og angst) samt konsekvenser heraf i forhold til følelsesmæssig udvikling, 
adfærd, sociale relationer, skolegang med videre

3. Specialiseret behandlingsforløb i forhold til børn og unge med fysiske og psykiske 
funktionsnedsættelser (også benævnt multiple funktionsnedsættelser, udvik-
lingshæmning og mental retardering, ofte inkluderende autismeforstyrrelser og 
ADHD-diagnoser) samt konsekvenser heraf i forhold til følelsesmæssig udvikling, 
adfærd, sociale relationer, skolegang med videre
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4. Socialpædagogisk behandling/støtte i forhold til følelsesmæssig udvikling, adfærd 
og sociale kompetencer, selvstændighed, hygiejne, sundhed og trivsel med videre

5. Socialpædagogisk behandling/støtte med særligt fokus på skolegang, faglig 
udvikling og trivsel

6. Socialpædagogisk behandling/støtte med særligt fokus på misbrug og kriminalitet
7. Udredning og afdækning af udfordringer og ressourcer hos barnet, den unge 

og/eller barnets eller den unges familie
8. Socialpædagogisk behandling/støtte i forhold til integration, herunder faglig og 

sproglig udvikling med videre (herunder uledsagede flygtninge)
9. Ikke angivet.

Efter denne kategorisering har vi foretaget en grundig gennemgang af respondenternes 
besvarelser og kodet dem på baggrund af ovenstående kategorier. Der er valgt ét 
overordnet mål for hver anbringelse. I nogle tilfælde angav respondenterne flere 
forskellige mål for anbringelsen. I disse tilfælde har vi i analyserne valgt det mål, 
som ifølge formuleringerne syntes at være det mest tungtvejende. Fordelingen af 
de forskellige mål for anbringelser er angivet i figur III.5 fordelt på institutionstype 
og i prioriteret rækkefølge.
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Figur III.5:  Giv en kort beskrivelse af de primære mål med anbringelsen af barnet/den unge. Tag 
eventuelt udgangspunkt i målene i barnets/den unges handleplan. Hvis der ikke er 
angivet mål i barnets/den unges handleplan, bedes du give en kort beskrivelse af de 
mål, som I på institutionen arbejdede efter. (N=1015)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,109
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Ifølge vores analyse af de beskrevne mål for undersøgelsen er målet for anbringelsen 
for langt de fleste af de senest fraflyttede børn og unge socialpædagogisk behandling 
og støtte i forhold til følelsesmæssig udvikling, adfærd og sociale kompetencer, 
selvstændighed, hygiejne, sundhed, trivsel med videre (49 %). Der er således for 
langt de fleste børn og unge tale om nogle generelle socialpædagogiske mål, som 
kan siges at være kerneydelsen af det socialpædagogiske arbejde på de danske in-
stitutioner. En mindre andel på 13 % har angivet, at målet med barnets eller den 
unges anbringelse er at give barnet eller den unge et specialiseret behandlingsforløb 
relateret til psykiatriske diagnoser og/eller psykiske lidelser samt konsekvenser heraf 
i forhold til følelsesmæssig udvikling, adfærd, sociale relationer, skolegang med 
videre. En procentandel på 10 % angiver, at målet med anbringelsen er at tilbyde 
barnet eller den unge socialpædagogisk behandling og støtte med særligt fokus på 
misbrug og kriminalitet, mens andre 10 % angiver, at målet med anbringelsen er 
(akut) at sikre barnets eller den unges sikkerhed og sundhed på grund af alvorlige 
omsorgssvigt, vold eller seksuelt misbrug i hjemmet. 

Mindre hyppige mål med anbringelser har været udredning og afdækning af 
udfordringer og ressourcer hos barnet eller den unge eller barnets eller den unges 
familie med 6 %; socialpædagogisk behandling/støtte med særligt fokus på skolegang, 
faglig udvikling og trivsel med 3 %; specialiseret behandlingsforløb i forhold til børn 
og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser med 2 % og socialpædagogisk 
behandling i forhold til integration herunder faglig og sproglig udvikling med 
videre med 2 %. Desuden er der 5 % af respondenterne, som ikke har angivet et 
tilstrækkeligt uddybende formål til, at vi har kunne placere dem i en af ovenstående 
kategorier. Der er ikke umiddelbart væsentlige forskelle på mål for anbringelser på 
de to institutionstyper. 

Børnenes og de unges særlige behov, fremtræden og  
konflikter under anbringelsen
Dette afsnit belyser børnenes og de unges særlige behov under anbringelsen, herunder 
deres særlige følelsesmæssige behov, adfærd, når de befandt sig på institutionen, samt 
hvor ofte de havnede i konflikter. 

Børnenes og de unges særlige behov
Forskning peger på, at børn og unge, som anbringes på institutioner, har mere 
omfattende problematikker sammenlignet med børn og unge, som anbringes i 
familiepleje eksempelvis i forhold til diagnoser, psykiske lidelser, trivsel og sko-
legang.240 Ofte behandles institutionsanbringelser dog som en samlet kategori, 
og det er sjældent, at der i forskningen skelnes mellem forskelle mellem børn og 

240 Bolvig, Iben et al. (2021) s. 7; Lausten, Mette & Jørgensen, Trine (2017) s. 6.
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unge, som anbringes på døgninstitutioner, og børn og unge, som anbringes på 
socialpædagogiske opholdssteder. Vi vil i dette afsnit belyse forskelle mellem børn 
og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder med hensyn til 
særlige behov, adfærd, diagnoser med videre. 

Vi har undersøgt, i hvilken grad børnene og de unge vurderes til at have særlige 
behov i forhold til fysisk udvikling, adfærd, følelsesmæssig udvikling, sundhedsfor-
hold, relationer til jævnaldrende, relationer til voksne samt særlige faglige behov i 
skole og daginstitution. Vi har i spørgsmålene præciseret, at der med særlige behov 
menes behov, der ligger ud over, hvad der almindeligvis kan forventes hos et barn 
eller en ung i den pågældende alder. Desuden har vi bedt respondenterne om at tage 
udgangspunkt i barnets eller den unges situation ved indflytning samt i iagttagelser 
fra det første år af anbringelsen. Resultaterne fremgår af figur III.6. Figuren viser 
børnenes og de unges særlige behov inden for hvert af de syv områder. Den blå søjle 
viser andelen af børn og unge, som har en høj grad af særlige behov, den orange 
søjle viser andelen af børn og unge, som har en lav grad af særlige behov, mens den 
grå søjle viser andelen af børn og unge, som ikke har særlige behov inden for det 
pågældende område. Resultaterne er opdelt på institutionstype. 

Figur III.6:  I hvilken grad vurderer du, at barnet/den unge havde følgende særlige behov under 
anbringelsen? Nedenfor præsenteres nogle områder, hvor barnet/den unge kan have 
haft særlige behov. Med særlige behov, menes behov, der ligger ud over, hvad der 
almindeligvis kan forventes hos et barn eller en ung i den pågældende alder. Tag 
udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt iagttagelser fra 
det første år, barnet/den unge var anbragt på institutionen. Du skal sætte kryds ved 
i hvor høj eller lav grad, at barnet/den unge havde et særligt behov, ud for hvert 
område. (N=1003)

Fysisk udvikling

Adfærd

Følelsesmæssig udvikling
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Sundhedsforhold

Relationer til jævnaldrende

Relationer til voksne

Faglige behov i skole/daginstitution

Note: P-værdier (Pearson chi): Fysisk udvikling: 0,005; Adfærd: 0,872; Følelsesmæssig udvikling: 0,872; Sundhedsforhold: 0,120; 
Relationer til jævnaldrende: 0,325; Relationer til voksne: 0,229; Faglige behov i skole/daginstitution: 0,469.

Størstedelen af de senest fraflyttede børn og unge vurderes til at have en høj grad af 
særlige behov på flere områder. Eksempelvis vurderes langt størstedelen af børnene 
og de unge (84 %) til at have en høj grad af særlige behov i forhold til adfærd. 
Tilsvarende vurderes de fleste børn og unge (92 %) til at have en høj grad af særlige 
behov med hensyn til deres følelsesmæssig udvikling. Mere end halvdelen (54 %) 
vurderes til at have en høj grad af særlige behov, når det kommer til sundhedsforhold. 
Det er også størstedelen af de anbragte, som i høj grad vurderes til at have særlige 
behov med hensyn til relationer til henholdsvis jævnaldrende (74 %) og voksne 
(73 %). Afslutningsvist har vi spurgt til børnenes og de unges faglige behov i skole 
og daginstitution. Her vurderer 71 %, at børnene og de unge har en høj grad af 
særlige behov.

Der er ikke væsentlige forskelle blandt børnene og de unge på døgninstitutioner og 
på socialpædagogiske opholdssteder, ud over at der er en lidt højere andel af anbragte 
på døgninstitution, som vurderes til at have en høj grad af særlige behov i forhold 
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til fysisk udvikling sammenlignet med børnene og de unge på socialpædagogiske 
opholdssteder (27 % vs. 22 %).

Spørgsmålene om særlige behov er også stillet til familieplejerne i undersøgelsen 
om familiepleje i Danmark fra 2017. Sammenligner vi resultaterne fra de to under-
søgelser, peger de – i tråd med eksisterende forskning241 – på, at de børn og unge, 
som anbringes på institutioner, vurderes til at have mere omfattende problematikker 
end børn og unge, som anbringes i familiepleje – dog ikke når det gælder deres 
fysiske udvikling.242

I lyset af disse omfattende problematikker og særlige behov er det interessant at 
se, om og i hvor høj grad institutionerne med deres faglige forudsætninger, som det 
fremgår af kapitel II.2, føler sig rustede til at håndtere børnenes og de unges særlige 
behov. Vi har derfor undersøgt, i hvor høj grad institutionen føler sig rustet til at 
håndtere det enkelte barns eller den unges særlige behov samlet set. Resultaterne 
fremgår af figur III.7.

Figur III.7:  I hvor høj grad vurderer du, at institutionen var rustet til at håndtere barnets/den 
unges særlige behov samlet set? Sæt ét kryds. (N=1002)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,199.

Som man kan læse af figuren, er det institutionernes vurdering, at de i høj grad er 
rustede til at håndtere særlige behov. Der er således 46 %, som svarer, at de i meget høj 
grad er rustede; 37 % svarer, at de i høj grad er rustede; 11 % svarer, at de i hverken 
høj eller lav grad er rustede; mens henholdsvis 5 og 1 % svarer, at de i lav eller meget 
lav grad er rustede til at håndtere barnets eller den unges særlige behov samlet set.

Et lignende spørgsmål blev stillet i undersøgelsen om familiepleje i Danmark 
fra 2017. Her angiver størstedelen af familieplejerne, at de er meget godt rustede 

241 Se for eksempel Bolvig, Iben et al. (2021); Lausten, Mette & Jørgensen, Trine (2017).
242 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 399, s. 411.
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til at håndtere udfordringer i det daglige arbejde som familieplejere (49 %).243 
Spørgsmålene kan ikke sammenlignes direkte, men resultaterne tyder på, at både 
familieplejere og personalet på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder 
angiver, at de føler sig rustede til arbejdet med anbragte børn og unge på trods af 
forskelligheder i børnenes og de unges problematikker.

Disse resultater skal naturligvis ses i lyset af, at det er respondenternes egne vurde-
ringer af, hvorvidt de føler sig rustede, hvilket ikke nødvendigvis siger noget om deres 
egentlige kvalifikationer og egnethed i forhold til arbejdet med anbragte børn og unge.

Børnenes og de unges fremtræden på institutionen
Foruden ovenstående spørgsmål om barnets eller den unges særlige behov har vi 
også undersøgt, hvilken af følgende tre beskrivelser der passer bedst på barnet eller 
den unge, når vedkommende befinder sig på institutionen i almindelighed:

1. Barnet eller den unge fremstod mest af alt udadvendt
2. Barnet eller den unge fremstod mest af alt indadvendt
3. Ingen af delene.

Vi har bedt respondenterne om at tage udgangspunkt i barnets eller den unges 
situation ved indflytning samt i iagttagelser fra det første år af anbringelsen.

Størstedelen af børnene og de unge (54 %) fremstår ifølge respondenterne 
mest af alt udadvendte, 34 % fremstår mest af alt indadvendte, mens 13 % har 
angivet, at barnet eller den unge hverken fremstår udadvendt eller indadvendt, når 
vedkommende befinder sig på institutionen. Der er ikke væsentlige forskelle mellem 
børn og unge anbragt på døgninstitutioner og på socialpædagogiske opholdssteder.244

I undersøgelsen om familiepleje i Danmark angiver 69 % af familieplejerne, at 
børnene eller de unge mest af alt fremstår udadvendte, mens 16 % angiver, at børnene 
og de unge fremstår indadvendte, og 16 % har angivet, at børnene eller de unge hverken 
fremstår udadvendte eller indadvendte. Dette tyder på, at selvom størstedelen af børnene 
og de unge i vores undersøgelse mest af alt fremstår udadvendte, er de alligevel mere 
indadvendte (34 %) end børnene og de unge i undersøgelsen om familiepleje (16 %).245

Vi har endvidere undersøgt, hvordan børnene og de unge overvejende fremstår, 
når de befinder sig på institutionen, herunder om barnet eller den unge fremstår 
glad, veltilpas, trist, frygtsom, vred eller tryg. Resultaterne fremgår af figur III.8. 
Det har været muligt at vælge flere svarmuligheder, hvorfor besvarelserne summer 
til mere end 100.

243 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 366.
244 P-værdi (Pearson chi): 0,289.
245 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 401.
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Figur III.8:  Hvordan fremstod barnet/den unge overvejende, når vedkommende befandt sig på 
institutionen? Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt 
iagttagelser fra det første år, barnet/den unge var anbragt på institutionen. Sæt ét 
eller flere kryds. (N=1002)

Note: P-værdier (Pearson chi): Glad: 0,985; Veltilpas: 0,035; Trist: 0,000; Vred: 0,014; Tryg: 0,301; Frygtsom: 0,012.

Undersøgelsen viser, at der er en stor andel af børnene og de unge, som ifølge 
respondenterne fremstår glade (50 %) og veltilpasse (46 %), når de befinder sig på 
institutionen. Mange fremstår også både triste (45 %), vrede (45 %), en del fremstår 
trygge (36 %), mens færre fremstår som frygtsomme (23 %). 

Ser vi nærmere på de to institutionstyper, kan vi se, at de børn og unge, som er 
anbragt på døgninstitutioner, oftere fremstår triste (51 % vs. 32 %), vrede (49 % vs. 
36 %) og frygtsomme (27 % vs. 14 %) sammenlignet med de børn og unge, som er 
anbragt på socialpædagogiske opholdssteder. På døgninstitutionerne er der således lige så 
mange børn og unge, som fremstod triste og vrede, som der fremstod glade. Omvendt 
fremstod de børn og unge, som er anbragt på socialpædagogiske opholdssteder, oftere 
veltilpasse sammenlignet med børnene og de unge på  døgninstitutioner (54 % vs. 43 %).
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Når vi ser på ovenstående resultater og sammenligner med resultaterne fra 
undersøgelsen om familiepleje i Danmark fra 2017, tegner der sig et billede af, at 
børnene og de unge i undersøgelsen om familiepleje oftere fremstår glade og veltilpasse 
(henholdsvis 64 og 78 %), og sjældnere vrede, triste og frygtsomme (henholdsvis 15 
%, 12 % og 5 %) sammenlignet med børnene og de unge i vores undersøgelse.246 

Vi har også undersøgt, i hvilken grad børnene og de unge vurderes til at fremstå 
mere trygge efter at være blevet anbragt på institutionen. Resultaterne fremgår af 
figur III.9.

Figur III.9:  I hvilken grad vurderer du, at barnet/den unge fremstod tryggere efter at være blevet 
anbragt på institutionen? Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation det første 
år af anbringelsen. Sæt ét kryds. (N=1001)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,008.

Figuren viser, at størstedelen af børnene og de unge vurderes til at fremstå tryggere 
efter at være blevet anbragt på institutionen. Der er således 17 % af børnene og de 
unge, som i meget høj grad fremstår tryggere, 39 % som i høj grad fremstår tryggere, 
29 % hvor barnet eller den unge hverken i høj eller lav grad fremstår tryggere, mens 
henholdsvis 6 og 3 % angiver, at barnet eller den unge i lav eller meget lav grad 
fremstår tryggere efter at være blevet anbragt. Det er oftere, at de børn og unge, som 
er anbragt på socialpædagogiske opholdssteder, fremstår tryggere efter anbringelsen 
sammenlignet med børnene og de unge på døgninstitutioner.

Ovenstående resultater er i overensstemmelse med eksisterende undersøgelser. 
Eksempelvis viser en undersøgelse af VIVE fra 2022, at hvis man spørger de an-
bragte børn og unge selv, oplever de fleste 15-17-årige ligeledes at føle sig trygge på 
anbringelsesstedet.247

246 Bryderup, Inge M. el al. (2017) s. 401.
247 Lausten, Mette & Andreasen, Asger G. (2022) s. 23.
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Et andet væsentligt parameter i forhold til at forstå børnenes og de unges pro-
blematikker og adfærd er, hvordan børnene og de unge reagerer, når de kommer i 
pressede situationer. Vi har derfor undersøgt, hvilken af følgende tre beskrivelser der 
passer bedst på børnene og de unge, når de befandt sig på institutionen og reagerede 
i pressede situationer:

1. Barnet eller den unge fremstod da overvejende med udadreagerende adfærd (for 
eksempel råber, slår, sparker, smider med ting eller lignende)

2. Barnet eller den unge fremstod da mest med indadreagerende adfærd (for 
eksempel trækker sig, kigger væk, går sin vej, taler lavt eller lignende)

3. Ingen af ovenstående. 

I spørgsmålet præciseres det, at der med pressede situationer menes situationer, hvor 
der er konflikter, uenigheder, stress, diskussioner eller lignende. Derudover har vi 
bedt respondenterne om at tage udgangspunkt i barnets eller den unges situation 
ved indflytning samt iagttagelser fra det første år af anbringelsen.

Størstedelen af børnene og de unge (49 %) fremstår ifølge respondenterne 
overvejende med udadreagerende adfærd, 34 % af børnene og de unge fremstår mest 
med indadreagerende adfærd, mens 17 % angiver, at barnet eller den unge hverken 
fremstår udadreagerende eller indadreagerende. Der er ikke væsentlige forskelle 
mellem børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.248

Et lignende spørgsmål er stillet i undersøgelsen om familiepleje i Danmark 
fra 2017. Her angiver 40 % af familieplejerne, at børnene og de unge fremstår 
med udadreagerende adfærd, 29 % angiver, at børnene og de unge fremstår med 
indadreagerende adfærd, mens 31 % angiver, at børnene og den unge hverken 
fremstår med udadreagerende eller indadreagerende adfærd. Børnene og de unge i 
vores undersøgelse adskiller sig således fra børnene og de unge i undersøgelsen om 
familiepleje ved, at de institutionsanbragte børn og unge i vores undersøgelse relativt 
set oftere fremstår både udadreagerende og indadreagerende i pressede situationer.249

Børnenes og de unges konflikter
Afslutningsvist har vi med henblik på yderligere at belyse adfærden på institutionen 
undersøgt, hvor ofte børnene og de unge havner i konflikter i en række forskellige 
sociale rum, som børn og unge færdes i, herunder på institutionen, i skole og 
daginstitution, i fritiden og i familien. Spørgsmålet vedrørende konflikter i familien 
er kun stillet, hvis barnet eller den unge har samvær med mindst én af deres forældre. 
Resultaterne fremgår af figur III.10.

248 P-værdi (Pearson chi): 0,121.
249 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 402.
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Figur III.10:  Hvor ofte oplevede du, at barnet/den unge havnede i konflikter? Nedenfor præsenteres 
nogle forskellige sociale rum, børn og unge færdes i. Sæt kryds ved, hvor ofte barnet/
den unge havnede i konflikter i de forskellige rum. Tag udgangspunkt i barnets/
den unges situation ved indflytning samt iagttagelser fra det første år, barnet/den 
unge var anbragt på institutionen. (N=1001)

Note: P-værdier (Pearson chi): På institutionen: 0,543; I skole/daginstitution: 0,496; I fritiden: 0,776; I familien: 0,689.

Undersøgelsen viser, at en forholdsvis stor andel af de senest fraflyttede børn og unge 
har konflikter mindst en gang om ugen inden for flere af de forskellige sociale rum. 
Der er således en forholdsvis stor andel (52 %), som har konflikter på institutionen 
mindst en gang om ugen. I skole og daginstitution har lidt under halvdelen (46 %) 
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konflikter mindst en gang om ugen. Når vi kigger på børnenes og de unges fritid, 
er det ligeledes lidt under halvdelen (46 %), som har konflikter mindst en gang 
om ugen. Endelig kan vi se, at det blandt de børn og unge, som har samvær med 
mindst én af deres forældre, er 43 %, der havner i konflikter med familien mindst 
en gang om ugen. 

Sammenligner vi disse resultater med undersøgelsen om familiepleje i Danmark fra 
2017, finder vi ikke væsentlige forskelle i konfliktniveauet på anbringelsesstedet samt 
i skole og daginstitution. Her angiver henholdsvis 47 % og 48 % af familieplejerne, at 
barnet eller den unge havner i konflikter mindst en gang om ugen sammenlignet med 
52 % i vores undersøgelse. Til gengæld ser det ud, som om at børnene og de unge i 
vores undersøgelse relativt oftere havner i konflikter i forbindelse med fritidsaktiviteter 
sammenlignet med børnene og de unge i undersøgelsen om familiepleje i Danmark. 
Her er det således 25 % af børnene og de unge i undersøgelsen om familiepleje, som 
ifølge familieplejerne havner i konflikter mindst en gang om ugen, sammenlignet 
med 46 % af børnene og de unge i vores undersøgelse.250 Spørgsmålet vedrørende 
konflikter i familien er ikke stillet i undersøgelsen om familiepleje, hvorfor vi ikke 
kan sammenligne konfliktniveauet i denne sammenhæng. 

Psykiatriske diagnoser og psykologisk terapi 
I dette afsnit belyses børnenes og de unges psykiatriske diagnose, herunder blandt 
andet hvor stor en andel af børnene og de unge der har psykiatriske diagnoser, om 
de er medicineret i forhold til deres psykiatriske diagnoser, samt om de får den 
psykologiske terapi, som de vurderes at have brug for. 

Psykiatriske diagnoser hos børnene og de unge
Undersøgelser viser, at der er en betydelig andel af anbragte børn og unge, som har 
psykiatriske diagnoser og psykiske vanskeligheder, og at psykiatriske diagnoser og 
psykiske vanskeligheder er mere udbredte blandt anbragte børn og unge end blandt 
deres jævnaldrende.251 Endvidere er der undersøgelser, som peger på, at der er en 
større andel af de institutionsanbragte børn og unge, som har psykiatriske diagnoser, 
sammenlignet med børn og unge, som er anbragt i plejefamilie.252 Vi ved dog 
forholdsvis lidt om, hvordan forholdene ser ud for børn og unge, som er anbragt 
på henholdsvis døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, herunder om 
der er forskelle mellem de to institutionstyper. En undersøgelse fra VIVE fra 2021 
peger på, at der ikke er væsentlige forskelle blandt børn og unge på døgninstitutioner 
og socialpædagogiske opholdssteder.253

250 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 304.
251 Lausten, Mette (2018) s. 4; Børne- og Socialministeriet (2017) s. 1.
252 Børne- og Socialministeriet (2017) s. 1; Bolvig Iben et al. (2021) s. 7.
253 Lausten, Mette et al. (2021) s. 47.
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Indledningsvist har vi undersøgt, om der er gennemført en psykiatrisk udredning 
af børnene og de unge. Til dette svarer 46 %, at der er gennemført en psykiatrisk 
udredning, mens 54 % svarer, at der ikke er gennemført en psykiatrisk udredning. 

Vi har også undersøgt, om børnene og de unge har en diagnose enten givet af 
læge eller psykiatrien. Resultaterne fremgår af figur III.11. Det har været muligt at 
angive flere svar, hvis børnene og de unge har haft flere diagnoser. Da der i nogle 
kategorier er tale om forholdsvis få observationer, har vi valgt ikke at dele resultaterne 
op på institutionstype. Desuden er der ikke væsentlige forskelle mellem børn og 
unge, som er anbragt på døgninstitutioner og på socialpædagogiske opholdssteder.254

Figur III.11:  Havde barnet/den unge en psykiatrisk diagnose givet af læge/psykiatrien? Tag 
udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt det første år af 
anbringelsen. Sæt ét eller flere kryds. (N=1000)

254 P-værdier (Pearson chi): Ingen psykiatriske diagnoser: 0,719; Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder (ADHD): 0,709; Autismespektrumforstyrrelser (ASF): 0,976; Anden Gennemgribende 
Udviklingsforstyrrelse (GUA): 0,602; Attention Deficit Disorder (ADD): 0,825; Uspecificeret 
Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse (GUU): 0,480; Aspergers Syndrom (AS): 0,112; Obsessive 
Compulsive Disorder (OCD): 0,320; Nonverbal Learning Disorder (NDL): 0,925; Anden diagnose: 
0,829. 
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Undersøgelsen viser, at 57 % af børnene og de unge ikke har en psykiatrisk diagnose, 
hvilket er ensbetydende med, at 43 % har en psykiatrisk diagnose. Den hyppigste 
diagnose er Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), som optræder 
hos 18 %, efterfulgt af Autismespektrumforstyrrelser (ASF), som optræder hos 
7 %. Forholdsvis få børn og unge (mellem 0 og 4 %) har diagnoser som Anden 
Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse (GUA), Attention Deficit Disorder (ADD), 
Uspecificeret Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse (GUU), Asperger Syndrom 
(AS), Obsessive Compulsive Disorder (OCD) og Nonverbal Learning Disorder 
(NLD). Desuden er der en forholdsvis stor andel på 18 %, som har angivet, at 
barnet eller den unge har en anden diagnose end de foreslåede.255

Til sammenligning har 39 % af børn og unge anbragt i familiepleje i undersøgelsen 
om familiepleje en diagnose.256 Dette tyder på – om end forskellene ikke er så 
markante – at der er en større andel af børn og unge på institutioner, som har 
psykiatriske diagnoser, hvilket er i overensstemmelse med eksisterende forskning.257 
Disse resultater bekræftes af en undersøgelse af VIVE fra 2021, som viser, at unge, 
der hovedsageligt har været anbragt på opholdssted eller døgninstitution, har en 
højere sandsynlighed for også at have psykiske lidelser sammenlignet med unge, der 
hovedsageligt har været i familiepleje.258

Afslutningsvist har vi blandt de børn og unge, som har en diagnose, undersøgt, om 
børnene og de unge er i medicinsk behandling for den psykiatriske diagnose. Børnenes 
og de unges brug af medicin kan ses som en indikator på sværhedsgraden af deres 
psykiatriske diagnoser. Vi har igen bedt respondenterne om at tage udgangspunkt i 
barnets eller den unges situation ved indflytning samt det første år af anbringelsen. 
På dette spørgsmål angives det, at 56 % af de børn og unge, som har en psykiatrisk 
diagnose, er i medicinsk behandling, mens 44 % ifølge respondenterne ikke er 
medicineret. 

Et lignende spørgsmål blev stillet i undersøgelsen om familiepleje i Danmark fra 
2017. Her angiver familieplejerne, at 33 % af de anbragte børn og unge, der har en 
psykiatrisk diagnose, er i medicinsk behandling. Så ud over at børn og unge, som 
er anbragt på institutioner, oftere har diagnoser sammenlignet med børn og unge, 

255 De respondenter, som har angivet, at barnet eller den unge har en anden diagnose end de oplistede, 
har haft mulighed for at angive hvilken diagnose i et åbent tekstfelt efterfølgende. Ved en gennem-
gang af de åbne svar viste det sig, at der var flere af respondenternes svar, som faktisk passede ind i de 
eksisterende kategorier, ligesom der i nogle tilfælde ikke var tale om en anerkendt diagnose. Nogle af 
respondenternes svar er derfor blevet korrigeret på baggrund af forfatternes gennemgang af de åbne 
svarkategorier. 

256 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 406. Spørgsmålet i vores undersøgelse adskiller sig fra spørgsmålet 
i undersøgelsen om familiepleje i Danmark, ved at vores spørgsmål er afgrænset til diagnoser givet af 
læge/psykiatrien, hvilket ikke var tilfældet i undersøgelsen om familiepleje. Dette kan have betydning 
for, at der ikke ses tydeligere forskelle mellem børnene og de unge i de to anbringelsesformer. 

257 Børne- og Socialministeriet (2017) s. 1; Bolvig, Iben et al. (2021) s. 7.
258 Lausten, Mette et al. (2021) s. 47.
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som er anbragt i familiepleje, kan det tyde på, at de børn og unge, der er anbragt 
på institutioner, og som har en diagnose, også har en sværere grad af psykiatriske 
diagnoser. 

Børnenes og de unges modtagelse af og behov for psykologisk terapi
Ovenstående spørgsmål omhandler børn og unge, som har fået en psykiatrisk diagnose 
af læge eller psykiatrien. Men der kan også være børn og unge, som ikke har en 
psykiatrisk diagnose, men som alligevel har omfattende psykiske vanskeligheder og 
følelsesmæssige behov. En indikator på, om barnet eller den unge har omfattende 
psykiske vanskeligheder og følelsesmæssige behov, kan være, om barnet eller den 
unge modtager psykologisk terapi. 

Vi har undersøgt, om børnene og de unge modtager psykologisk terapi under 
anbringelsen, og for dem, som ikke modtager terapi, har vi undersøgt, om de vurderes 
til at have behov for psykologisk terapi. Spørgsmålet er stillet til alle – uanset om 
barnet eller den unge har psykiatriske diagnoser. I spørgsmålet blev det præciseret, at 
der med terapi menes et forløb af flere på hinanden følgende sessioner. Der er 36 % 
af børnene og de unge, som modtager psykologisk terapi, mens de er anbragt, mens 
64 % ikke modtager terapi. Blandt de 64 %, som ikke modtager terapi, vurderer 
40 % af respondenterne, at barnet eller den unge har behov for psykologisk terapi, 
mens 43 % angiver, at de ikke vurderer, at barnet eller den unge har behov for 
psykologisk terapi. Desuden svarer 17 %, at de ikke ved, om barnet eller den unge 
har behov for psykologisk terapi. Samlet set er der en forholdsvis stor andel på 26 
% af de senest fraflyttede børn og unge, som har behov for psykologisk terapi, men 
som ikke modtager terapi, mens de er anbragt på institutionen. 

Ovenstående spørgsmål blev også belyst i undersøgelsen om familiepleje fra 2017. 
Dog er spørgsmålet stillet på en lidt anden måde i 2017-undersøgelsen end i vores 
undersøgelse. I undersøgelsen om familiepleje er det alle familieplejerne, som er blevet 
spurgt til behovet for terapi, mens det i vores undersøgelse kun er dem, der har angivet, 
at barnet eller den unge ikke modtog terapi. I begge undersøgelser er det omkring 
en tredjedel af børnene og de unge, som modtager terapi under anbringelsen, men 
i familieplejeundersøgelsen er det omkring 10 %, som ikke modtager terapi, selvom 
familieplejerne vurderer, at de har behov for det, 259 mens dette gælder for 26 % af 
børnene og de unge, som er anbragt på institutioner. Dette tyder på, at anbragte 
børn og unge på institutioner har en større problembelastning og hermed et større 
behov for psykologisk terapi end børn og unge, der er anbragt i familiepleje. Men 
resultaterne tyder også på, at der er en forholdsvis stor del af de institutionsanbragte 
børn og unge, hvis behandlingsmæssige behov ikke imødekommes i tilstrækkelig grad. 

259 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 407.
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Børnenes og de unges skolegang og uddannelse
Forskning peger på, at en god grunduddannelse er den største beskyttelsesfaktor for 
anbragte børn og unge.260 Samtidig viser undersøgelser, at mange anbragte børn og 
unge har store vanskeligheder i forhold til skolegang, og at de ofte klarer sig dårligere 
i skolen sammenlignet med deres jævnaldrende.261 Dette afsnit har fokus på at belyse 
børnenes og de unges undervisning, faglige niveau, huller i skolegang, afgangsprøver 
med videre med henblik på at belyse eventuelle forskelle mellem anbragte børn og 
unge på døgninstitutioner og på socialpædagogiske opholdssteder.

Store dele af dette afsnit er afgrænset til den del af børnegruppen, som er i den 
skolepligtige alder, når de anbringes på institutionen. Det drejer sig om 783 fraflyttede 
børn og unge, svarende til 78 % af vores population. 

Skole og specialundervisning
Vi har blandt de skolepligtige børn og unge først og fremmest undersøgt, hvilken 
skole barnet eller den unge går på under anbringelsen. Resultaterne fremgår af figur 
III.12.

260 Vinnerljung, Bo et al. (2011).
261 KL (2020); Hansen, Bodil H. (2015); Bolvig, Iben et al. (2021); Bryderup, Inge & Trentel, Marlene 

Q. (2012).
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Figur III.12:  Hvilken skole gik barnet/den unge i under anbringelsen? Tag udgangspunkt i 
barnets/den unges situation ved indflytning og det første år af anbringelsen. Sæt 
ét kryds. (N=783)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,362.

Undersøgelsen viser, at størstedelen af de senest fraflyttede børn og unge (62 %) 
går på en form for specialskole (det vil sige intern skole eller specialskole). De 62 % 
dækker over, at 39 % af børnene og de unge går på en intern skole, mens 23 % går i 
specialskole/dagbehandlingstilbud med skole uden for institutionen. Det er således en 
forholdsvis stor andel af børnene og de unge, som må antages at have særlige behov i 
forhold til skolegang. I kapitel IV.2 belyser vi, hvordan de børn og unge, som går på 
intern skole, adskiller sig fra de øvrige skolepligtige børn og unge. Der er endvidere 
20 % af børnene og de unge, som går i folkeskole uden specialundervisning, mens 
10 % går i folkeskole med specialundervisning. Der er forholdsvis få af børnene og 
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de unge, som får hjemmeundervisning (2 %). Desuden går 5 % af de skolepligtige 
børn og unge ikke i nogen af ovenstående skoletilbud. 

Til sammenligning går 52 % af børn og unge, som er anbragt i familiepleje, i 
folkeskole uden specialundervisning, 23 % går i specialskole, 13 % går i folkeskole 
med specialundervisning, mens henholdsvis 2 og 0 % går på intern skole eller får 
hjemmeundervisning. Blandt de familieplejeanbragte børn og unge er der 10 % af de 
skolepligtige børn og unge, som ikke går i nogen af ovenstående skoletilbud.262 Dette 
peger på, at børn og unge, som anbringes på døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder, oftere har behov for særlig støtte i forhold til skolegang, sammenlignet 
med børn og unge, som anbringes i familiepleje. 

Blandt de børn og unge, som går i folkeskole med specialundervisning, har 
vi undersøgt, i hvilket omfang de får specialundervisning under anbringelsen. 
Respondenterne er blevet bedt om at tage udgangspunkt i barnets eller den unges 
situation ved indflytning og det første år af anbringelsen. En andel på 26 % af børnene 
og de unge modtog specialundervisning i cirka en fjerdedel af skoletiden, 38 % fik 
specialundervisning i cirka halvdelen af skoletiden, mens 37 % fik specialundervisning 
i cirka tre-fjerdedele af skoletiden. 

Sammenligner vi disse tal med de tilsvarende tal fra familieplejeundersøgelsen, ser 
det ud til, at børn og unge, som er anbragt i familiepleje, får mere specialundervisning. 
I undersøgelsen om familiepleje i Danmark er det således 47 % af de anbragte børn og 
unge, som får specialundervisning i cirka tre fjerdedele af skoletiden.263 Disse forskelle 
kan dog være et udtryk for, at børn og unge, som er anbragt på døgninstitutioner 
eller socialpædagogiske opholdssteder, oftere placeres på institutioner med intern 
skole, hvis de har behov for særlig støtte i forhold til skolegang, mens børn og 
unge, som er anbragt i familiepleje oftere placeres i folkeskole med mulighed for 
specialundervisning. 

Skoletrivsel og fagligt niveau
Blandt de børn og unge, som er i den skolepligtige alder, har vi ligeledes undersøgt, 
i hvilken grad børnene og de unge vurderes til at trives i skolen under anbringelsen. 
Resultaterne fremgår af figur III.13 fordelt på institutionskategori.

262 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 408.
263 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 409.
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Figur III.13:  I hvilken grad vurderer du, at barnet/den unge trivedes i skolen under anbringelsen? 
Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt iagttagelser fra 
det første år, barnet/den unge var anbragt på institutionen. Sæt ét kryds. (N=783)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,686.

Undersøgelsen viser, at der er en forholdsvis stor andel, som ikke vurderes til at trives 
i skolen. Der er således kun 9 % af børnene og de unge, som vurderes til at trives i 
meget høj grad, og 30 % vurderes til at trives i høj grad.

Undersøgelsen om familiepleje i Danmark stiller det samme spørgsmål. Blandt 
børn og unge, anbragt i familiepleje, er der til sammenligning 16 %, som i meget 
høj grad trives i skolen, og 39 %, som i høj grad trives i skolen.264 Det tyder således 
på, at børn og unge, som er anbragt i familiepleje, har højere skoletrivsel end børn 
og unge, som er anbragt på institutioner.

Blandt børn og unge i den skolepligtige alder har vi også undersøgt, om de fagligt 
set er på et klassetrin, der svarede til deres alder under anbringelsen. Resultaterne 
fremgår af figur III.14 fordelt på institutionskategori.

264 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 412.
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Figur III.14:  Gik barnet/den unge på et klassetrin, der svarede til barnets/den unges alder under 
anbringelsen? Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt 
det første år af anbringelsen. Sæt ét kryds. (N=783)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,176.

Undersøgelsen viser, at der er meget få af børnene og de unge, som går på et klassetrin 
over barnets eller den unges alder (2 %), mens lige store andele af børnene og de 
unge går på et alderssvarende klassetrin, eller et klassetrin under barnets eller den 
unges alder. Der er en forholdsvis stor andel på 12 % af respondenterne, som har 
angivet, at de ikke ved, om barnet eller den unge går på et alderssvarende klassetrin. 
Dette resultat kan afspejle, at en intern skole eller specialskole ikke nødvendigvis 
benytter sig af traditionelle klassetrin, og at det derfor er svært at besvare spørgsmålet 
på vegne af de børn, som går på sådanne skoler. 

Sammenligner vi ovenstående resultater med resultaterne fra undersøgelsen om 
familiepleje, får vi indtryk af, at børn og unge, som er anbragt på institutioner, 
sjældnere går på et alderssvarende klassetrin sammenlignet med børn og unge, som 
er anbragt i familiepleje. I undersøgelsen om familiepleje i Danmark er det således 
60 % af børnene og de unge, som går på et alderssvarende klassetrin, mens 2 % går 
på et klassetrin over barnets eller den unges alder, og 38 % går på et klassetrin under 
barnets eller den unges alder.265 

Blandt de børn og unge, som er i den skolepligtige alder, har vi også undersøgt, 
hvordan respondenterne vurderer deres faglige niveau i dansk læsning, dansk skrivning 
og matematik. Resultaterne fremgår af figur III.15 fordelt på institutionskategori.

265 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 410.
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Figur III.15:  Hvordan vurderer du, at barnets/den unges faglige niveau var under anbringelsen? 
Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt iagttagelser fra 
det første år, barnet/den unge var anbragt på institutionen. Sæt ét kryds. (N=783)

Note: P-værdier (Pearson chi): Dansk læsning: 0,824; Dansk skrivning: 0,658; Matematik: 0,093.

Undersøgelsen viser, at størstedelen af de senest fraflyttede børn og unge ifølge 
respondenterne ligger under middel i både dansk læsning, dansk skrivning og i 
matematik. I dansk læsning er det således 53 %, som vurderes til at være under 
middel i forhold til barnets eller den unges alder. I dansk skrivning vurderes 56 % 
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at være under middel, mens der i matematik er 58 %, som vurderes til at være under 
middel i forhold til barnets eller den unges alder. Der er relativt set lidt flere af de 
børn og unge, som er anbragt på socialpædagogiske opholdssteder, som vurderes til 
at ligge fagligt under middel i matematik sammenlignet med de børn og unge, som 
er anbragt på døgninstitutioner (66 % vs. 54 %). 

Sammenlignes dette med resultaterne fra undersøgelsen om familiepleje i Dan-
mark, så klarer de børn og unge, som er anbragt i familiepleje, sig relativt set bedre 
end de børn, som er anbragt på døgninstitution og på socialpædagogisk opholdssted 
i vores undersøgelse. Det er til sammenligning således “kun” henholdsvis 44 %, 51 
% og 49 % af de børn og unge, der er anbragt i familiepleje, som fagligt ligger under 
middel i forhold til barnets eller den unges alder.266

Perioder uden skolegang
Som tidligere nævnt er der mange anbragte børn og unge, som oplever ustabilitet i 
anbringelsen. For mange anbragte børn og unge kan anbringelsesskift også medføre 
skoleskift, hvilket kan have betydning for barnets eller den unges mulighed for at 
opnå stabile relationer til lærere, pædagoger og jævnaldrende.267 En undersøgelse 
fra 2018, som belyser sammenhængen mellem skoleskift og skoleresultater, finder, 
at jo flere skoleskift de unge har oplevet, jo lavere er deres faglige selvtillid, og jo 
mindre sandsynligt er det, at de i en alder af 18 år er i gang med eller har færdiggjort 
en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen viser endvidere, at anbragte børn og unge 
oplever flere skoleskift end deres jævnaldrende.268

Vi har undersøgt, om respondenterne i vores undersøgelse har kendskab til, at 
børnene og de unge i perioder af deres skolepligtige alder ikke har gået i skole. Til 
dette svarer 44 %, at de har kendskab til sådanne perioder, 40 % svarer, at de ikke 
har kendskab til sådanne perioder, mens 17 % svarer “ved ikke”. 

Hermed er der er mange flere af de børn og unge, som anbringes på institutioner, 
der i en periode af deres skolepligtige alder ikke har gået i skole, i sammenligning 
med børn og unge, som anbringes i familiepleje. I undersøgelsen om familiepleje 
fra 2017 er der således 25 % af familieplejerne, som har kendskab til, at barnet eller 
den unge i perioder af deres skolepligtige alder ikke har gået i skole.269 Dette hænger 
sandsynligvis også sammen med aldersforskelle mellem børnene og de unge i de 
forskellige anbringelsesformer. 

Blandt de børn og unge, som har perioder uden skolegang, har vi endvidere 
spurgt, hvor lang en periode barnet eller den unge samlet set ikke har gået i skole i 
løbet af sin skolepligtige alder. Vi har bedt respondenterne om at lægge sammen og 

266 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 410.
267 Bryderup, Inge M. & Trentel, Marlene Q. (2012).
268 Olsen, Rikke F. & Montgomery, Christopher J. (2018).
269 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 411.
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angive den samlede periode, hvis der er tale om flere perioder. Undersøgelsen viser, 
at der er en stor del af disse børn og unge, som samlet set har været væk fra skolen 
i mere end et år. Der er således 27 % af børnene og de unge, som ikke har gået i 
skole i mere end et år, 21 % som har været væk i 6-12 måneder, 22 % som ikke har 
gået i skole i 3-6 måneder, mens 7 % af børnene og de unge har haft en periode på 
1-2 måneder, hvor de ikke har gået i skole. Desuden er der 22 %, som angiver, at 
de ikke ved, hvor lang en periode barnet eller den unge ikke har gået i skole. 

Ligesom de senest fraflyttede børn og unge på institutioner oftere har perioder 
uden skolegang i løbet af deres skolepligtige alder, ser det også ud til, at perioderne 
oftere er længere end hos børn og unge, som anbringes i familiepleje, når vi sam-
menligner med resultaterne fra undersøgelsen om familiepleje. I undersøgelsen om 
familiepleje er det således kun 19 % af de familieplejeanbragte børn og unge, som 
har haft perioder på over et år uden skolegang.270

Folkeskolens afgangsprøver
Folkeskolens afgangsprøver er et vigtigt element i forhold til anbragte børn og unges 
fremtid og videreuddannelsesmuligheder. Undersøgelser viser dog, at der er mange 
anbragte børn og unge, som ikke fuldfører folkeskolens afgangsprøver – et problem 
som særligt gør sig gældende for de institutionsanbragte børn og unge. I skoleåret 
2017/2018 er der således kun henholdsvis 11 og 12 % af de anbragte børn og unge 
på døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted, som tager alle 7 obligatoriske 
prøver til folkeskolens afgangsprøver sammenlignet med henholdsvis 48 og 55 % af 
børnene og de unge i familiepleje og netværkspleje.271

I det følgende sættes fokus på børnenes og de unges afslutning af folkeskolen ved 
blandt andet at vise, hvor mange der gik op til folkeskolens 9. klasses afgangsprøver, 
og hvor mange der blev helt eller delvist fritaget. Indledningsvist har vi undersøgt, 
om børnene og de unge afslutter folkeskolen, mens de er anbragt på institutionen. 
Resultaterne fremgår af figur III.16.272

270 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 412.
271 KL (2020) s. 38.
272 Svarkategorierne i dette spørgsmål adskiller sig lidt fra svarkategorierne i spørgeskemaet (se eventuelt 

bilag D). Oprindelig havde spørgsmålet kun fire svarkategorier, hvoraf de respondenter, som svarede, 
at barnet/den unge ikke afsluttede folkeskolen, mens vedkommende var anbragt på institutionen, af 
andre årsager, havde mulighed for at uddybe deres svar i en åben svarkategori. Ved en gennemgang 
af svarene viste det sig, at der var brug for en ekstra svarkategori, som omfattede de børn og unge, 
som havde afsluttet/ikke var i den skolepligtige alder, da de blev anbragt på institutionen. Vi har 
derfor opstillet en ny svarkategori og omkategoriseret de åbne svar, som passede i denne kategori. 
Desuden var der også enkelte af de åbne svar, som passede i de øvrige eksisterende kategorier, som 
blev korrigeret på baggrund af en kvalitativ gennemgang af de åbne svar. 
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Figur III.16:  Afsluttede barnet/den unge folkeskolen, mens vedkommende var anbragt på 
institutionen? Sæt ét kryds. (N=1000)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,193.

Undersøgelsen viser, at 28 % af børnene og de unge afslutter folkeskolen, mens de er 
anbragt på institutionen. Der er således 6 % af børnene og de unge, som endnu ikke 
er startet i folkeskole, når de fraflytter institutionen, og 43 % går stadig i folkeskole, 
når de fraflytter institutionen. Der er desuden en del af børnene og de unge svarende 
til 14 %, som ikke afslutter folkeskolen, da de er over den skolepligtige alder, når de 
anbringes på institutionen, ligesom der er 10 % af børnene og de unge, som ikke 
afslutter folkeskolen af andre årsager. 

Tallene ovenfor afspejler umiddelbart forskelle mellem de to institutionstyper med 
hensyn til målgruppernes alder ved fraflytning. Der er således relativt set lidt flere 
af de børn og unge, som er anbragt på døgninstitution, som stadig går i folkeskole, 
når de fraflytter institutionen (47 % vs. 33 %). Omvendt er der lidt flere af de 
børn og unge, som er anbragt på de socialpædagogiske opholdssteder, som allerede 
har afsluttet/ikke er i den skolepligtige alder (18 % vs. 12 %), eller som afsluttede 
folkeskolen, mens de var anbragt på institutionen (35 % vs. 24 %).273

Blandt de børn og unge, som afslutter folkeskolen, mens de er anbragt på insti-
tutionen, har vi endvidere undersøgt, om børnene og de unge går op til folkeskolens 
afgangsprøver (9. klasse), mens de er anbragt på institutionen. Resultaterne fremgår 

273 Der er dog ikke tale om signifikante forskelle i svarfordelingen: P-værdi (Pearson chi): 0,193.
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af figur III.17. Da der i nogle kategorier er tale om forholdsvis få observationer, har 
vi valgt ikke at dele resultaterne op på institutionstype.

Figur III.17:  Gik barnet/den unge op til folkeskolens afgangsprøver (9. klasse), mens vedkommende 
var anbragt på institutionen? Sæt ét kryds. (N=274)

Undersøgelsen viser, at en stor del af de børn og unge, som afslutter folkeskolen, 
svarende til 40 %, går op til afgangsprøverne på almindelig vis, mens 27 % går til 
afgangsprøverne på særlige vilkår. I 2020, hvor vores undersøgelse er gennemført, 
blev folkeskolens afgangsprøver aflyst og erstattet med årskarakterer på grund af 
COVID-19, og 4 % af børnene og de unge i vores sample afsluttede folkeskolen på 
denne vis. Der er samtidig 7 % af børnene og de unge, som er delvist fritaget fra at 
aflægge prøver, mens 17 % helt er fritaget fra at aflægge prøver. Desuden er der 5 
% af børnene og de unge, som ikke går til afgangsprøverne, mens de er anbragt på 
institutionen, af andre årsager end ovenstående. 

Blandt de børn og unge, som går op til folkeskolens afgangsprøver (på almin-
delig vis, på særlige vilkår eller hvor afgangsprøver blev erstattet med årskarakterer 
grundet COVID-19), har vi undersøgt, om børnene og de unge består folkeskolens 
afgangsprøver. For at bestå eksamen skal barnet eller den unge have aflagt de syv 
obligatoriske prøver og haft mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne. Ifølge 
respondenterne er det størstedelen af de børn og unge, som går op til afgangsprøver, 
svarende til 87 %, som består. Der er relativt set flere af de børn og unge, som er 
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anbragt på døgninstitution, som består (94 %), sammenlignet med de børn og unge, 
som er anbragt på socialpædagogisk opholdssted (79 %).274 Dette kan eventuelt 
skyldes, at der er lidt flere af børnene og de unge, som er anbragt på døgninstitution, 
som bliver helt eller delvist fritaget fra afgangsprøverne (29 % vs. 18 %). 

Samlet set er der således 168 børn og unge, ud af de i alt 276 børn og unge, 
som afslutter folkeskolen, mens de er anbragt, som går op til og består folkeskolens 
afgangsprøver, hvilket svarer til 61 %. 

De unges uddannelse ud over folkeskolen
Blandt de børn og unge, som afslutter folkeskolen, mens de er anbragt på institutionen, 
har vi endvidere undersøgt, om de påbegynder en uddannelse ud over folkeskolen, 
mens de er anbragt på institutionen. Undersøgelsen viser, at størstedelen af de unge, 
som afslutter folkeskolen, påbegynder en uddannelse ud over folkeskolen. Mens de er 
anbragt på institutionen påbegynder 12 % en erhvervsuddannelse, 16 % påbegynder 
en gymnasial uddannelse, 31 % påbegynder en anden uddannelse (for eksempel 
STU, 10. klasse, FGU eller produktionsskole),275 mens 41 % ikke påbegynder 
en uddannelse. Afslutningsvis finder vi, at 22 % af de unge, som påbegynder en 
uddannelse ud over folkeskolen, også gennemfører uddannelsen, mens de er anbragt.

Ovenstående resultater skal ses i lyset af, at besvarelserne er afgrænset til den 
periode, hvor den unge er anbragt på institutionen. Det er således muligt, at de 
unge kan være startet på og/eller kan have afsluttet deres uddannelse, efter at de 
fraflyttede institutionen. 

Børnenes og de unges sociale relationer
Dette afsnit belyser børnenes og de unges sociale relationer, herunder børnenes og 
de unges kontakt med forældre, søskende og venner samt deres fritidsaktiviteter 
under anbringelsen. 

Sociale relationer er væsentlige for anbragte børn og unges oplevelser af kontinuitet 
og udviklingsmuligheder.276 Som tidligere nævnt, er formålet med at anbringe børn 
og unge uden for hjemmet blandt andet også: “at sikre kontinuitet i opvæksten og et 
trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne, bl.a. ved at understøtte 
barnets eller den unges familiemæssige relationer og øvrige netværk” samt at “sikre barnets 
eller den unges muligheder for personlig udvikling og opbygning af kompetencer til at 

274 P-værdi (Pearson chi): 0,016.
275 De respondenter, som har angivet, at barnet eller den unge påbegyndte en anden uddannelse end en 

erhvervs- eller gymnasialuddannelse, har haft mulighed for at angive hvilken uddannelse i et åbent 
tekstfelt efterfølgende. Ved en gennemgang af de åbne svar viser det sig, at der var flere af responden-
ternes svar, som faktisk passer ind i de eksisterende kategorier, ligesom der i nogle tilfælde ikke er tale 
om en reel uddannelse. Nogle af respondenternes svar er derfor blevet korrigeret på baggrund af vores 
gennemgang af de åbne svarkategorier. 

276 Bryderup, Inge M. & Johansen, Sofie A. (2021).
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indgå i sociale relationer og netværk”.277

Anbragte børn og unge har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk, 
herunder søskende, bedsteforældre, øvrige familiemedlemmer, venner med videre 
under deres anbringelse.278 Dog betyder anbringelsen for mange et betydeligt tab af 
kontakt med familie og netværk.279 Samtidig viser undersøgelser, at anbragte børn 
og unge ofte tillægger deres relation til familie og venner stor betydning, men at de 
også oplever relationerne som komplekse og vanskelige at fastholde.280

Børnenes og de unges kontakt med forældre under anbringelsen 
Først har vi undersøgt, om børnenes og de unges forældre bor sammen, når barnet 
eller den unge anbringes på institutionen. Til dette svarer 69 %, at barnets eller den 
unges forældre ikke bor sammen, når barnet eller den unge anbringes, 28 % angiver, 
at forældrene bor sammen, mens 3% af respondenterne svarer, at de ikke ved, om 
barnet eller den unges forældre bor sammen. 

Fra undersøgelsen om familiepleje i Danmark fra 2017 ved vi, at 82 % af de børn 
og unge, som er anbragt i familiepleje, kommer fra brudte familier,281 og således 
kommer familieplejeanbragte børn og unge oftere fra familier med én forsøger 
sammenlignet med institutionsanbragte børn og unge. 

Vi har også undersøgt, hvor ofte børnene og de unge typisk ser deres mor i løbet 
af det sidste halve år, barnet eller den unge er anbragt på institutionen. Resultaterne 
fremgår af figur III.18.

277 Social- og Ældreministeriet (2022) Servicelovens § 46.
278 Social- og Ældreministeriet (2022) Servicelovens § 71.
279 Egelund, Tine et al. (2008) s. 15; Nielsen, Henrik E. (red.) et al. (2005) s. 195; Lausten & Jørgensen 

(2017) s. 24, Bryderup, Inge M. (2017) s. 395-398.
280 Bengtsson, Tea et al. (2020) s. 69; Mølholt, Anne-Kirstine (2017) s. 303; Nielsen, Henrik E. (red.) et 

al. (2005) s. 205.
281 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 395.
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Figur III.18:  Hvor ofte så barnet/den unge typisk sin mor i løbet af det sidste halve år, barnet/
den unge var anbragt på institutionen? Sæt ét kryds. (N=1006)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,000.

Undersøgelsen viser, at størstedelen af børnene og de unge ser deres mor i løbet af 
det sidste halve år af anbringelsen – dog i varierende grad. En andel på 25 % af 
børnene og de unge ser deres mor hver uge, 32 % ser deres mor hver anden uge, 
20 % ser deres mor en gang om måneden, 11 % ser deres mor mindre end en 
gang om måneden, mens 12 % aldrig ser deres mor. En større andel børn og unge 
anbragt på døgninstitutioner ser deres mor en gang om måneden eller oftere (80 %) 
sammenlignet med børn og unge anbragt på de socialpædagogiske opholdssteder 
(69 %). 

En sammenligning af ovenstående resultater med undersøgelsen om familiepleje i 
Danmark fra 2017 viser, at flere af de institutionsanbragte børn og unge har kontakt 
med deres mor under anbringelsen. Således ser 18 % af de familieplejeanbragte børn 
og unge aldrig deres mor, sammenlignet med 12 % af de senest fraflyttede børn og 
unge i vores undersøgelse, mens det i undersøgelsen om familiepleje “kun” er 14 % 
af de familieplejeanbragte børn og unge, som ser deres mor hver uge, sammenlignet 
med 25 % af de senest fraflyttede børn og unge i vores undersøgelse.282 

Vi har ligeledes undersøgt, hvor ofte børnene og de unge ser deres far i løbet af 
det sidste halve år, barnet eller den unge er anbragt på institutionen. Resultaterne 
fremgår af figur III.19.

282 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 396.
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Figur III.19:  Hvor ofte så barnet/den unge typisk sin far i løbet af det sidste halve år, barnet/den 
unge var anbragt på institutionen? Sæt ét kryds. (N=1004)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,003.

Undersøgelsen viser, at størstedelen af børnene og de unge har kontakt med deres 
far i det sidste halve år af anbringelsen, men der er dog tale om en mindre andel 
end dem, der har kontakt med deres mor. Således ser 13 % deres far hver uge, 21 
% ser deres far hver anden uge, 17 % ser deres far en gang om måneden, 14 % 
ser deres far mindre end en gang om måneden, mens 36 % aldrig ser deres far. På 
linje med spørgsmålet om børnene og de unges samvær med mor, ser vi også her, 
at flere af de fraflyttede børn og unge på døgninstitutioner ser deres far en gang om 
måneden eller oftere (53 %) sammenlignet med de senest fraflyttede børn og unge 
på de socialpædagogiske opholdssteder (43 %).

Ovenstående resultater skal ses i lyset af, at der i vores undersøgelse er 20 % af 
børnene og de unge, som er anbragt uden samtykke. Det vil sige, at kommunens 
børn- og ungeudvalg har vurderet, at der er en åbenbar risiko for, at barnets eller 
den unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade, hvis barnet eller den unge 
ikke anbringes, hvilket naturligvis kan have betydning for samværet med forældrene. 

Børn og unge anbragt på døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted har 
også mere samvær med deres fædre, end børn og unge anbragt i familiepleje. Hvor 43 
% af de familieplejeanbragte børn og unge ingen kontakt har med deres far, gælder 
det “kun” for 36 % af de institutionsanbragte børn og unge, ligesom det kun er 7 
% af de familieplejeanbragte børn og unge, som ser deres far hver uge sammenlignet 
med 13 % af de institutionsanbragte børn og unge i vores undersøgelse.283

En mulig forklaring på, at der er færre af de familieplejeanbragte børn og unge, 
som har samvær med deres forældre, mens de er anbragte, kan være, at flere af de 
familieplejeanbragte børn og unge er anbragt grundet årsager knyttet til forældrene 

283 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 396.
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sammenlignet med de børn og unge, som er anbragt på døgninstitution eller social-
pædagogisk opholdssted. Årsagen kan også være, at der på institutionerne er en mere 
organiseret og formaliseret tilgang til samvær og forældresamarbejde end hos de private 
familieplejere. Resultaterne er i overensstemmelse med en undersøgelse af VIVE fra 
2022, som ligeledes finder, at familieplejeanbragte børn og unge sjældnere har samvær 
med deres forældre sammenlignet med institutionsanbragte børn og unge.284

Vi har også undersøgt rammerne for børnenes og de unges samvær med forældrene. 
Blandt de børn og unge, som har samvær med deres mor, har vi således undersøgt, 
hvor dette samvær fandt sted. Da det kan tænkes, at børnene og de unge ser deres 
mor i flere forskellige sammenhænge, har det været muligt for respondenterne at 
give flere svar på dette spørgsmål. Undersøgelsen viser, at samværet med mor i 
langt de fleste tilfælde foregår i morens hjem. Der er således 78 %, som angiver, at 
samværet med moren foregår i morens hjem; 35 % angiver, at samværet foregår på 
institutionen; mens 7 % angiver, at samværet foregår hos tredjepart. Der er ikke 
markante forskelle mellem døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, 
når det handler om samvær i morens hjem eller hos tredjepart, men når det kommer 
til samvær på institutionen, er dette mere udbredt blandt de børn og unge, som er 
anbragt på døgninstitution (39 %) sammenlignet med de børn og unge, som er 
anbragt på socialpædagogisk opholdssted (26 %).285

Sammenligner vi resultaterne fra vores undersøgelse med resultaterne fra under-
søgelsen om familiepleje, ser det ud til, at de børn og unge, som i vores undersøgelse 
er anbragt på døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted, relativt oftere har 
samvær med deres mor i morens eget hjem eller på anbringelsesstedet sammenlignet 
med de familieplejeanbragte børn og unge.286

Vi har ligeledes undersøgt, hvor samværet med barnets eller den unges far afholdes 
for de børn og unge, som har samvær med deres far i løbet af det sidste halve år af 
anbringelsen. Også på dette spørgsmål har det været muligt at give flere svar. I forhold 
til samvær med far viser undersøgelsen, at 76 % afholder samværet i farens hjem, 31 
% afholder samværet på institutionen, mens 11 % afholder samværet hos tredjepart. 
Der er ikke markante forskelle mellem døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder, når det handler om samvær i farens hjem eller hos tredjepart, men 
igen ser vi, at de børn og unge, som er anbragt på døgninstitution, oftere har samvær 
med faren på institutionen (37 %) sammenlignet med de børn og unge, som er 
anbragt på socialpædagogisk opholdssted (19 %).287

I forhold til børn og unge anbragt i familiepleje ser det ud til, at de institu-
tionsanbragte børn og unge oftere har samvær med far i farens hjem og/eller på 

284 Lausten, Mette & Andreasen, Asger G. (2022) s. 66.
285 P-værdier (Pearson chi): På institutionen: 0,018; I morens hjem: 0,190; Hos tredjepart: 0,764.
286 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 396.
287 P-værdier (Pearson chi): På institutionen: 0,003; I farens hjem: 0,448; Hos tredjepart: 0,592.
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anbringelsesstedet, når vi sammenligner ovenstående resultater med resultaterne fra 
undersøgelsen om familiepleje fra 2017.288

Hos de børn og unge, som har samvær med deres forældre, har vi også undersøgt, 
hvordan samværet med forældrene bliver afholdt. Her angiver størstedelen, at 
samværet med både mor og far foregår uden støtte eller overvågning (henholdsvis 
84 % og 87 %); mens henholdsvis 11 % og 9 % angiver, at der er tale om støttet 
samvær; og 4 % angiver, at samværet er overvåget. 

Ovenstående spørgsmål kan ikke sammenlignes direkte med undersøgelsen om 
familiepleje, da spørgsmålet i vores undersøgelse er stillet anderledes. Dog tyder det 
på, at de familieplejeanbragte børn og unge i højere grad modtager støtte under 
samvær. Eksempelvis er der henholdsvis 22 % og 21 % af de familieplejeanbragte 
børn og unge, som modtager støtte og vejledning fra en samværskonsulent eller 
tilsvarende i forbindelse med samvær med mor og far, og henholdsvis 7 og 6 % af 
de familieplejeanbragte børn og unge som har overvåget samvær med mor og far.289 

Vi har endvidere undersøgt, om børnene og de unges samvær med deres mødre 
og fædre er reguleret af kommunen, hvilket er tilfældet for henholdsvis 52 % og 48 
% af børnene og de unge.

I forhold til børnenes og de unges kontakt med forældrene har vi desuden 
undersøgt, om børnene og de unge jævnligt overnatter hos deres forældre i løbet af 
det sidste halve år, barnet eller den unge er anbragt. Med jævnligt menes mindst en 
gang om måneden i en regelmæssig ordning. Her angiver 57 %, at barnet eller den 
unge jævnligt overnattede hos sin mor, mens 49 % angiver, at barnet eller den unge 
jævnligt overnattede hos sin far.

Når det kommer til overnatning, ser det ligeledes ud til, at der er en større 
andel af de institutionsanbragte børn og unge, som har jævnlige overnatninger hos 
deres forældre sammenlignet med de familieplejeanbragte børn og unge. Det er i 
undersøgelsen om familiepleje således kun 39 % af de familieplejeanbragte børn 
og unge, som jævnligt overnatter hos mor, mens 31 % jævnligt overnatter hos far, 
sammenlignet med henholdsvis 57 og 49 % af de institutionsanbragte børn og unge 
i vores undersøgelse. 

Børnenes og de unges søskende
I dette afsnit har vi fokus på børnenes søskende, herunder om børnenes og de 
unges søskende også er anbragt, og i så fald hvor børnenes og de unges søskende er 
anbragt. Vi har først undersøgt, om børnene og de unge har søskende, mens de er 
anbragt på institutionen. Resultaterne fremgår af figur III.20, hvor det har været 
muligt at give flere svar.

288 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 397.
289 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 398.
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Figur III.20:  Havde barnet/den unge søskende, mens vedkommende var anbragt på institutionen? 
Sæt ét eller flere kryds. (N=1020)

Note: P-værdier (Pearson chi): En eller flere ældre helsøskende: 0,433; En eller flere yngre helsøskende: 0,171; En eller flere ældre 
halvsøskende: 0,580; En eller flere yngre halvsøskende: 0,751; Ingen hel- eller halvsøskende: 0,982.

Undersøgelsen viser, at det er en forholdsvis stor andel af børnene og de unge, som 
har enten ældre eller yngre hel- eller halvsøskende. Der er således 45 % af børnene 
og de unge, som har en eller flere ældre helsøskende, 36 % har en eller flere yngre 
helsøskende, 16 % har en eller flere ældre halvsøskende, mens 19 % har en eller 
flere yngre halvsøskende. Der er 15 % af børnene og de unge, som er enebørn. Til 
sammenligning er 13 % af de familieplejeanbragte børn og unge ifølge undersøgelsen 
om familiepleje enebørn.290

Hos de børn og unge, som har søskende, mens de er anbragt, har vi endvidere 
undersøgt, om barnets eller den unges søskende er anbragt, mens barnet eller den 
unge er anbragt på institutionen. Blandt de børn og unge, som har søskende, er 
der 34 %, som har søskende, der er anbragte, mens 60 % angiver, at børnene og de 
unges søskende ikke er anbragte. Desuden er der 6 % af respondenterne, som har 
angivet, at de ikke ved, om barnets eller den unges søskende var anbragte. 

Vores resultater adskiller sig markant fra resultaterne om de familieplejeanbragte 
børn og unge i undersøgelsen om familiepleje fra 2017. I undersøgelsen om fami-
liepleje er det således 27 % af de familieplejeanbragte børn og unge, som ikke har 
søskende, der er anbragt, mens dette er tilfældet for hele 60 % af de senest fraflyttede 
institutionsanbragte børn og unge i vores undersøgelse.291 

Hvis et barn eller en ung har søskende, som er anbragt uden for hjemmet, skal 
kommunen som udgangspunkt vælge samme anbringelsessted, medmindre de øvrige 

290 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 387.
291 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 387.
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søskendes eller barnets eller den unges behov eller andre forhold taler imod dette.292 
Alligevel oplever mange anbragte børn og unge ved anbringelsen at blive skilt fra 
søskende, som barnet føler sig knyttet til, ifølge en undersøgelse af SFI fra 2004.293 

Blandt de børn og unge, som har søskende, der også er anbragt, har vi undersøgt, 
hvor disse søskende er anbragt. Det har været muligt at angive mere end ét svar, 
hvis barnets eller den unges søskende er anbragt i forskellige foranstaltninger. 
Undersøgelsen viser, at barnets eller den unges søskende forholdsvis ofte – i 60 % 
af tilfældene – anbringes på samme institution som barnet eller den unge. Dette 
betyder dog også, at 40 % af de senest fraflyttede børn og unge, som har søskende, 
der også er anbragt, oplever at blive adskilt fra deres søskende. Der er en andel på 28 
% af børn og unge med anbragte søskende, som har søskende anbragt i familiepleje, 
19 % har søskende anbragt på en (anden) døgninstitution, mens 12 % har søskende 
anbragt på et (andet) socialpædagogisk opholdssted. Desuden er der 4 % af børnene 
og de unge, som har søskende anbragt et andet sted. De børn og unge, som er 
anbragt på døgninstitutioner, har oftere søskende anbragt på samme institution 
(65 %), sammenlignet med de børn og unge, som er anbragt på socialpædagogiske 
opholdssteder (51 %).294 

Også i forhold til, hvor barnets eller den unges søskende anbringes, ser der ud til 
at være forskelle, når vi sammenligner med de familieplejeanbragte børn og unge. I 
undersøgelsen om familiepleje er der således flest børn og unge, som har søskende 
anbragt blandt andre familieplejere (39 %), mens der også er en del, der har søskende 
anbragt i samme familiepleje (36 %). Færre har søskende anbragt på døgninstitution 
(12 %) eller socialpædagogisk opholdssted (8 %).295 Til sammenligning er det 
størstedelen af de senest fraflyttede institutionsanbragte børn og unge, som deler 
anbringelsessted med deres søskende (60 %). Disse forskelle kan skyldes praktiske 
forskelle i forhold til kapaciteten på anbringelsesstedet. Det kræver umiddelbart 
mindre at få plads til søskende på en institution med 14 døgnpladser end i en 
familiepleje, som oftest kun har ét eller to børn anbragt.296

Børnenes og de unges venner og fritidsaktiviteter under anbringelsen
Ud over børnenes og de unges familiære relationer er det også vigtigt for børnenes 
og de unges udvikling, at de har mulighed for at være en del af fællesskaber, hvor de 
kan indgå i sociale relationer til jævnaldrende. En undersøgelse af VIVE fra 2018 
viser, at 18 % af de anbragte børn og unge ofte føler sig ensomme sammenlignet 
med 6 % af alle unge.297

292 Social- og Ældreministeriet (2022) Servicelovens § 68b, stk. 3.
293 Egelund, Tine et al. (2004) s. 14.
294 P-værdi (Pearson chi): 0,093.
295 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 388.
296 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 325.
297 Lausten, Mette (2018) s. 4.
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Mølholt (2017) finder i sin afhandling om otte unge, der har været anbragt uden 
for hjemmet, at fordi de unge har oplevet deres familiære relationer som skrøbelige, 
tillægger de venskaber endnu større betydning. Samtidig oplever de unge det ofte 
som meget komplekst at indgå i venskabsrelationer.298 

En undersøgelse af VIVE fra 2022 viser, at 60 % af 15- og 17-årige anbragte 
børn og unge i 2020 sjældent er ude hos venner og har besøg, samt at der er flere 
af de institutionsanbragte børn og unge, som oplever dette, sammenlignet med 
familieplejeanbragte børn og unge.299

Vi har undersøgt, om børnene og de unge har jævnaldrende venner uden for 
institutionen, som de ser uden for skole og daginstitution. Resultaterne fremgår af 
figur III.21.

Figur III.21:  Havde barnet/den unge jævnaldrende venner uden for institutionen, som vedkom-
mende så uden for daginstitution/skole under anbringelsen? Tag udgangspunkt i 
barnets/den unges situation ved indflytning samt iagttagelser fra det første år, barnet/
den unge var anbragt på institutionen. Sæt ét kryds.

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,067.

Størstedelen af de senest fraflyttede børn og unge (66 %) har jævnaldrende venner 
uden for institutionen, som de ser uden for skole og daginstitution. Der er således 24 
% af børnene og de unge, der har jævnaldrende venner uden for institutionen, som 
de ser uden for skole og daginstitution flere gange om ugen, 19 % ser jævnaldrende 
venner flere gange om måneden, 23 % ser jævnaldrende venner en gang om måneden 
eller mindre, mens 34 % ikke har jævnaldrende venner uden for institutionen, som 
de ser uden for skole og daginstitution. 

298 Mølholt, Anne-Kirstine (2017) s. 241.
299 Lausten, Mette & Andreasen, Asger G. (2022) s. 39. Undersøgelsen peger på, at der er sket en 

stigning i andelen, der sjældent er ude hos venner og har besøg under coronapandemien, men også 
før er der en forholdsvis stor andel, som oplevede dette (48-52 %).
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Generelt har lidt færre af de børn og unge, som er anbragt på døgninstitution, 
jævnaldrende venner uden for institutionen (63 %) sammenlignet med børn og unge 
anbragt på socialpædagogiske opholdssteder (73 %). En mulig forklaring kan være, at 
de socialpædagogiske opholdssteder generelt er mindre end døgninstitutionerne, og 
at der derfor måske vil være et større behov for at opsøge sociale relationer og netværk 
uden for institutionen. En anden mulig forklaring kan være, at døgninstitutioner 
oftere har intern skole på institutionen, og at børnene og de unges netværk derfor 
oftere vil være afgrænset til andre børn og unge på institutionen. Ser vi på ovenstående 
spørgsmål for de børn og unge, som går på intern skole, kan vi se, at andelen, som 
ikke har jævnaldrende venner, som de ser uden for skole og daginstitution, er større 
blandt børn og unge, der går på intern skole (43 %), sammenlignet med børn og 
unge, der ikke går på intern skole (29 %). Endvidere kan vi se, at det særligt er de 
0-5-årige, som ikke ser jævnaldrende venner uden for institutionen, samt at andelen, 
der ikke ser venner uden for institutionen, falder med alderen.

Sammenligner vi vores undersøgelsesresultater med resultaterne fra familiepleje-
undersøgelsen, finder vi, at selvom børnene og de unge, som er anbragt på instituti-
oner, generelt er ældre end børn og unge, som anbringes i familiepleje, så er der flere 
af børnene og de unge anbragt i familiepleje, som ser jævnaldrende venner uden for 
skole og daginstitution.300

Et andet vigtigt element i forhold til sociale relationer, er børnenes og de unges 
deltagelse i fritidsaktiviteter. En fritidsinteresse kan være et fristed, hvor barnet 
eller den unge kan møde andre, som ikke har tilknytning til barnets eller den unges 
anbringelse.301 En undersøgelse af VIVE fra 2022 viser, at der er en forholdsvis stor 
andel (46 %) af anbragte 15- og 17-årige, som ikke går til sport i klub eller forening.302

Vi har undersøgt, hvor mange af børnene og de unge i vores undersøgelse som 
dyrker en fritidsinteresse. Her har vi bedt respondenterne om at tage udgangspunkt 
i barnets eller den unges situation ved indflytning samt det første år af anbringelsen. 
Her angiver 40 %, at barnet eller den unge har en fritidsinteresse. Der er en lidt 
mindre andel af børnene og de unge på døgninstitutioner, som har en fritidsinteresse, 
sammenlignet med børnene og de unge på socialpædagogiske opholdssteder (37 % 
vs. 46 %).303 Blandt de børn og unge, som har en fritidsinteresse, har vi endvidere 
undersøgt, hvilken form for fritidsinteresse barnet eller den unge dyrker. Resultaterne 
fremgår af figur III.22. Da der i nogle af kategorierne er tale om forholdsvis få 
observationer, har vi valgt ikke at opdele resultaterne på institutionstype. Desuden 
er der ikke væsentlige forskelle mellem børn og unge på døgninstitutioner og 

300 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 416.
301 Nielsen, Henrik E. (red.) et al. (2005) s. 335.
302 Lausten, Mette & Andreasen, Asger G. (2020) s. 41.
303 P-værdi (Pearson chi): 0,080.
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socialpædagogiske opholdssteder.304 Det har endvidere været muligt at angive mere 
end en fritidsinteresse, hvorfor totalen af de forskellige svarkategorier summer til 
mere end 100.

Figur III.22:  Hvilken form for fritidsinteresse? Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation 
ved indflytning samt det første år af anbringelsen. Sæt ét eller flere kryds. (N=400)

Undersøgelsen viser, at størstedelen af børnene og de unge går til en individuel sport 
som for eksempel badminton, ridning eller svømning mindst en gang om ugen 
(54 %). Den næstmest populære fritidsinteresse er en holdsport, som 26 % dyrker 
mindst en gang om ugen. Der er 8 % af de senest fraflyttede børn og unge, som går 
til gaming/e-sport og/eller har en kulturel fritidsinteresse, mens 6 % går til spejder. 
Forholdsvis få af børnene og de unge er trænere i en sportsgren, dyrker rollespil, 
frivilligt arbejde eller anden form for foreningsarbejde (mellem 1 og 4 %). Desuden 
er der 11 %, som angiver, at barnet eller den unge går til en anden fritidsinteresse 
end de foreslåede.

Spørgsmålet vedrørende fritidsinteresser er også undersøgt i familieplejeundersø-
gelsen fra 2017. I familieplejeundersøgelsen har 39 % af de anbragte børn og unge 
en fritidsinteresse, og her er det også en individuel sportsgren mindst en gang om 

304 P-værdier (Pearson chi): En individuel sport mindst en gang om ugen (fx badminton, ridning, 
svømning, løb): 0,961; En holdsport mindst en gang om ugen (fx fodbold, håndbold): 0,121; 
Gaming/e-sport: 0,999; En kulturel fritidsinteresse (fx synger, spiller teater, spiller musik): 0,180; 
Spejder: 0,535; Rollespil: 0,710; Frivilligt arbejde: 0,484; Andet: 0,429.
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ugen (50 %) og en holdsport mindst en gang om ugen (37 %), som er blandt de 
mest populære fritidsinteresser.305 Der synes således ikke at være væsentlige forskelle 
i forhold til anbragte børn og unges fritidsinteresser, afhængig af om de er anbragt 
i familiepleje eller på institutioner.

Endvidere har vi undersøgt, om børnene og de unge har et fritidsjob under 
anbringelsen. Her angiver 15 %, at barnet eller den unge har et fritidsjob under 
anbringelsen, mens 85 % angiver, at barnet eller den unge ikke har et fritidsjob under 
anbringelsen. Der er således en forholdsvis stor andel af de senest fraflyttede børn 
og unge, som ikke har et fritidsjob, mens de er anbragt på institutionen. 

Dette spørgsmål er stillet til alle respondenter uafhængig af børnenes og de unges 
alder. I Danmark skal man være fyldt 13 år for at starte på et fritidsarbejde. Ser vi 
specifikt for de børn og unge, som er fyldt 13 år, når de forlader institutionen, er 
andelen, som har et fritidsjob, lidt højere, nemlig 17 %.

Karakteristik af børnenes og de unges vanskeligheder og særlige behov 
samt sociale relationer under anbringelsen – en sammenfatning
I dette kapitel har vi karakteriseret de senest fraflyttede børn og unge, herunder 
børnenes og de unges vanskeligheder og særlige behov samt sociale relationer under 
anbringelsen. 

Undersøgelsen viser, at for de fleste af børnene og de unge er målet med anbrin-
gelsen at give socialpædagogisk behandling og støtte i forhold til følelsesmæssig 
udvikling adfærd og sociale kompetencer, selvstændighed, hygiejne, sundhed, trivsel 
med videre. Dette kan således anses for at være kerneydelsen af det socialpædagogiske 
arbejde på danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. 

Der er en stor del af de senest fraflyttede børn og unge, som vurderes til at have 
en høj grad af særlige behov på en lang række områder. Der er således mange af 
børnene og de unge, som vurderes til at have en høj grad af særlige behov i forhold 
til fysisk udvikling, adfærd, følelsesmæssig udvikling, sundhedsforhold, relationer til 
jævnaldrende eller voksne samt faglige behov i skole og daginstitution. Institutionerne 
vurderer, at de i høj grad er rustede til at håndtere børnenes og de unges særlige behov. 

Undersøgelsen viser, at størstedelen af børnene og de unge vurderes til at fremstå 
mest af alt som udadvendte, når de befinder sig på institutionen. Endvidere viser 
undersøgelsen, at størstedelen af børnene og de unge vurderes til at fremstå glade 
og veltilpasse, når de befinder sig på institutionen, men der er også mange, som 
vurderes til at fremstå både triste, vrede, mens nogle mest af alt fremstår trygge. De 
børn og unge, som er anbragt på døgninstitutioner, vurderes oftere til fremstå triste, 
vrede og frygtsomme sammenlignet med børnene og de unge på socialpædagogiske 
opholdssteder, mens børnene og de unge på socialpædagogiske opholdssteder oftere 

305 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 414-415.
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vurderes til at fremstå veltilpasse. Fælles for størstedelen af børnene og de unge er 
også, at de fleste fremstår tryggere efter at være blevet anbragt på institutionen, hvilket 
i særdeleshed gælder for de børn og unge, som er anbragt på socialpædagogiske 
opholdssteder. De fleste af børnene og de unge vurderes til at være udadreagerende, 
når de befinder sig i pressede situationer. Undersøgelsen viser endvidere, at der er 
en forholdsvis stor andel af de senest fraflyttede børn og unge, som har konflikter 
mindst en gang om ugen inden for flere af de forskellige sociale rum.

I forhold til psykiatriske diagnoser, viser undersøgelsen, at lidt under halvdelen af 
børnene og de unge har en diagnose givet af læge eller psykiatrien, samt at lidt over 
halvdelen af de børn og unge, som har en psykiatrisk diagnose er medicineret i forhold 
til diagnosen. Der er omkring en tredjedel af børnene og de unge, som modtager 
psykologisk terapi under anbringelsen på institutionen, og der er en forholdsvis stor 
andel blandt dem, der ikke modtager terapi, som vurderes at have behov.

I forhold til de senest fraflyttede børn og unges skolegang viser undersøgelsen, at 
størstedelen af børnene og de unge går i en form for specialskole (intern skole eller 
specialskole), mens forholdsvis få går i almindelig folkeskole uden specialunder-
visning. Der er en forholdsvis stor andel, som ikke trives i skolen, og en stor del af 
børnene og de unge går på et klassetrin under barnets eller den unges alder. I forhold 
til forskelle mellem børnene og de unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder er der ikke væsentlige forskelle. Der er dog lidt flere af børnene og 
de unge på de socialpædagogiske opholdssteder, som i matematik vurderes fagligt 
at ligge under middel, sammenlignet med børnene og de unge på døgninstitution. 
Der er en forholdsvis stor andel af de børn og unge, som afslutter folkeskolen, som 
helt eller delvist fritages for at aflægge prøve, ligesom en forholdsvis stor andel går op 
til afgangsprøverne på særlige vilkår. Størstedelen af de børn og unge, som afslutter 
folkeskolen, påbegynder en uddannelse ud over folkeskolen.

I forhold til børnenes og de unges sociale relationer viser undersøgelsen, at der 
er en forholdsvis stor andel, som oplever begrænsninger i forhold til deres sociale 
relationer. Der er således lidt over en tiendedel af de senest fraflyttede børn og unge, 
som aldrig ser deres mor, samt lidt over en tredjedel, som aldrig ser deres far. En stor 
del af de senest fraflyttede børn og unge oplever at blive adskilt fra deres søskende i 
forbindelse med anbringelsen, og omkring en tredjedel af børnene og de unge har 
ikke jævnaldrende venner uden for institutionen, som de ser uden for daginstitution 
og skole. Undersøgelsen peger på, at børn og unge anbragt på døgninstitution oftere 
ser deres forældre og oftere anbringes sammen med deres søskende sammenlignet med 
børn og unge anbragt på socialpædagogisk opholdssted. Samtidig viser undersøgelsen, 
at børn og unge anbragt på socialpædagogisk opholdssted oftere ser jævnaldrende 
venner uden for institutionen samt oftere har en fritidsinteresse sammenlignet med 
børn og unge på døgninstitution. 
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Undersøgelsens resultater bekræfter tidligere undersøgelser, som viser, at børn 
og unge anbragt på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder har en 
højere grad af problembelastning sammenlignet med børn og unge i familiepleje.
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Børnenes og de unges fraflytning og efterværn

Dette kapitel fokuserer på børnenes og de unges fraflytning fra institutionerne, 
herunder hvor de flytter hen, om fraflytningen er planlagt samt årsager til fraflyt-
ningen. Vi belyser også, om de fraflyttede unge over 17 år efterfølgende modtager 
efterværn, samt hvilke former for efterværn. Afsnittet handler således både om 
fraflytninger af børn og unge, som på fraflytningstidspunktet er under 18 år, og som 
eksempelvis flytter hjem til mor og/eller far eller videre i et andet anbringelsestilbud, 
og fraflytninger blandt unge, som fraflytter, fordi deres anbringelse ophører, fordi 
de fylder/er fyldt 18 år. 

Fraflytninger fra institutionen
Som nævnt ovenfor kan der være forskellige årsager til, at et barn eller en ung 
flytter fra et anbringelsessted, og det er således også forskelligt, hvor børnene og 
de unge flytter hen, afhængigt af hvor de er i deres anbringelsesforløb. Nogle børn 
og unge bliver hjemgivet og flytter hjem til deres forældre, andre flytter til andre 
anbringelsestilbud (for eksempel familiepleje eller en anden institution), mens nogle 
flytter for sig selv, fordi anbringelsen ophører. Vi har undersøgt, hvor børnene og 
de unge i vores undersøgelse flytter hen, når de fraflytter institutionen. Resultaterne 
fremgår af figur III.23.
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Figur III.23:  Hvor flyttede barnet/den unge hen, da vedkommende fraflyttede institutionen? Sæt 
ét kryds. (N=1007)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,008.

Størstedelen af børnene og de unge flytter videre i et andet anbringelsestilbud efter 
deres anbringelse på institutionen (44 %). Der er således 22 %, som flytter til en 
(anden) døgninstitution; 13 %, som flytter til et (andet) socialpædagogisk opholdssted 
samt 9 %, som flytter i familiepleje. Hvis børnene og de unge ikke flytter videre i et 
andet anbringelsestilbud, flytter de typisk hjem til deres forældre (27 %). Desuden 
er der 2 %, som flytter hjem til anden familie eller netværk. Samlet set er der 23 %, 
som flytter i egen bolig, herunder 19 % med støtte og 4 % uden støtte. 

Det er forskelligt, hvor børnene og de unge flytter hen, afhængig af om de er anbragt 
på en døgninstitution eller et socialpædagogisk opholdssted. De børn og unge, som 
er anbragt på døgninstitution, flytter oftest hjem til deres forældre, mens de børn og 
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unge, som er anbragt på socialpædagogisk opholdssted, oftest flytter til egen bolig 
med støtte. Desuden er der relativt set flere af børnene og de unge, som er anbragt på 
døgninstitution, der flytter videre på en anden døgninstitution eller til en familiepleje, 
mens der relativt set er flere af børnene og de unge, som er anbragt på socialpædagogiske 
opholdssteder, som flytter til et andet socialpædagogisk opholdssted eller i egen bolig 
uden støtte sammenlignet med børnene og de unge på døgninstitutioner. 

Der viser sig ligeledes at være lidt forskellige mønstre for, hvor børnene og de unge 
flytter hen, når vi sammenligner disse resultater med resultaterne for undersøgelsen 
om familiepleje i Danmark fra 2017. Størstedelen af de børn og unge, som er anbragt 
i familiepleje, svarende til 35 %, flytter hjem til deres forældre sammenlignet med 
26 % af børnene og de unge i vores undersøgelse. En andel på 26 % af de børn og 
unge, der er anbragt i familiepleje, flytter til egen bolig sammenlignet med 23 % af 
børnene og de unge i vores undersøgelse. I undersøgelsen om familiepleje er det 24 
% af de børn og unge, som er anbragt i familiepleje, som flytter til en døgninstitution 
eller et socialpædagogisk opholdssted, mens det er 35 % af børnene og de unge i 
vores undersøgelse. Desuden er det forholdsvis få af de børn og unge, som er anbragt 
i familiepleje, der flytter til en anden plejefamilie (3 %) eller anden familie eller 
netværk (3 %), hvilket sker for henholdsvis 9 % og 2 % i vores undersøgelse.306

Ovenstående forskelle i fraflytningsmønstre mellem børn og unge, som er anbragt 
på døgninstitution, og børn og unge, som er anbragt på socialpædagogisk opholdssted 
kan skyldes forskelle i alder ved fraflytning hos målgrupperne på de to institutionstyper. 
Vi har således også undersøgt, hvilken alder børnene og de unge har, når de flytter 
fra institutionen. Resultaterne fremgår af figur III.24 fordelt på institutionskategori.

Figur III.24:  Hvilken alder havde barnet/den unge, da vedkommende fraflyttede institutionen? 
Angiv barnets/den unges alder ved fraflytning. Rund op eller ned til hele tal. Ved 
3 år og 7 måneder skriv da 4. Ved 3 år og 6 måneder skriv da 3 og så fremdeles. 
(N=1012)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,068.

306 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 418.
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Undersøgelsen viser, at størstedelen af de senest fraflyttede børn og unge flytter, når 
de er i alderen 13-17 år. Dette passer også med, at anbringelsen naturligt ophører, 
når børnene og de unge fylder 18 år, medmindre den unge bliver tilbudt efterværn. 
Således er 4 % 0-5 år, når de fraflytter institutionen, 14 % er 6-12 år, 46 % er 13-17 
år, mens 37 % fortsætter anbringelsen, efter de er fyldt 18 år. En andel på 2 % er 
23 år eller ældre, når de fraflytter institutionen, hvilket betyder, at de bliver boende 
på institutionen, selvom de ikke længere er anbragt og/eller i efterværn. Som det 
fremgår af kapitel II.2, er der en stor andel af institutionerne, som også tilbyder 
midlertidige botilbud jf. § 107 i Serviceloven. Det kan således være, at nogle af 
de unge, som er ældre end 22 år, når de fraflytter institutionen, er overgået til et 
midlertidigt botilbud efter anbringelsen på institutionen. 

Der er relativt flere børn og unge anbragt på døgninstitution, der fraflytter, 
når de er 6-12 år, mens der er relativt flere af de børn og unge, som er anbragt på 
socialpædagogisk opholdssted, der fraflytter, når de er 18-22 år. 

Børnene og de unge i vores undersøgelse adskiller sig fra de børn og unge, som 
er anbragt i familiepleje, ved, at de generelt er ældre, når de fraflytter institutionen. 
Mens det i vores undersøgelse er 83 % af børnene og de unge, som er over 13 år, 
når de fraflytter institutionen, gælder dette kun for 62 % af de børn og unge, som 
er anbragt i familiepleje.307 

Sammenbrud i anbringelsen
I forskningen findes der mange forskellige definitioner på sammenbrud. Nogle 
steder sidestilles begrebet med skift i anbringelsessted.308 Andre steder skelner man 
mellem anbringelsesskift og sammenbrud, da det ikke er alle skift i anbringelsen, 
som kan betragtes som sammenbrud. Nogle skift er naturlige og kan være planlagte 
anbringelsesskift, som også kan være til gavn for barnet.309 I vores undersøgelse lægger 
vi os op ad den definition, som skelner mellem planlagte og uplanlagte flytninger. 

Vi har undersøgt, hvor mange af de senest fraflyttede børn og unge som forlader 
institutionen på grund af sammenbrud, herunder om børnenes og de unges fraflyt-
ning er planlagt. I 78 % af tilfældene er fraflytningen planlagt, og den er således 
uplanlagt i 22 % af tilfældene. Børn og unge anbragt på døgninstitutioner oplever 
sjældnere uplanlagte flytninger (19 %) end børn og unge anbragt på socialpædagogiske 
opholdssteder (28 %).310 Til sammenligning er det 36 % af de fraflyttede børn og 
unge, som er anbragt i familiepleje i undersøgelsen om familiepleje i Danmark, hvor 
fraflytningen er uplanlagt.311 

307 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 417.
308 Se for eksempel Ankestyrelsen (2018); Børne- og Socialministeriet (2018).
309 Egelund, Tine (2006) s. 12.
310 P-værdi (Pearson chi): 0,027.
311 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 419.
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Umiddelbart er der således en forholdsvis stor andel af de anbragte, som fraflytter 
institutionen uplanlagt, og måske større end man skulle tro i lyset af, at størstedelen 
af børnene og de unges anbringelse på den specifikke institution afspejler deres 
individuelle problemstillinger og behandlingsbehov, hvilket vi kommer nærmere 
ind på i kapitel III.4. Andelen af institutionsanbragte, der oplever sammenbrud, 
er dog mindre end andelen blandt de familieplejeanbragte. I kapitel V.1 belyses 
problematikken omkring sammenbrud yderligere, herunder hvilke karakteristika 
som hænger sammen med risikoen for sammenbrud. 

Blandt de børn og unge, hvor fraflytningen ikke er planlagt, har vi også undersøgt, 
hvem der tog initiativ til flytningen. Resultatet fremgår af figur III.25. 

Figur III.25: Hvorfor flyttede barnet/den unge? Sæt ét kryds. (N=214)312

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,003.

Undersøgelsen viser, at det oftest er kommunen, der beslutter, at barnet eller den 
unge skal flytte. Dette er tilfældet i 32 % af de uplanlagte flytninger. I 27 % af 
tilfældene er det institutionen, der beslutter, at barnet eller den unge skal flytte, og 
i 26 % af tilfældene er den uplanlagte flytning et udtryk for barnets eller den unges 
ønske. Der er 16 % af de uplanlagte flytninger, der sker, fordi den ene eller begge 
forældre hjemtager barnet eller den unge. 

Der er forskellige årsager til, at børnene og de unge flytter, afhængig af om de er 
anbragt på en døgninstitution eller et socialpædagogisk opholdssted. Blandt de børn 
og unge, som er anbragt på døgninstitution, er det således oftest kommunen (42 
% vs. 16 %), der træffer beslutningen om fraflytning, mens det blandt de børn og 
unge, som er anbragt på et socialpædagogisk opholdssted, oftest er institutionen, der 
træffer beslutningen (39 % vs. 19 %) eller barnet eller den unge selv (31 % vs. 22 %). 

Ovenstående resultater ligner til dels resultaterne i undersøgelsen om familiepleje 

312 Svarkategorien “ved ikke” er udeladt af hensyn til anonymitet.
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i Danmark fra 2017. Her er det også undersøgt, hvem der tager initiativ til en 
fraflytning, i de tilfælde denne sker uplanlagt. Undersøgelsen viser, at det oftest er 
kommunen, som tager initiativ til at flytte barnet eller den unge (36 %), efterfulgt 
af familieplejerne selv (30 %). Dog er det hos de børn og unge, som er anbragt i 
familiepleje, oftere forældrene, som hjemtager barnet (21 %), end at det er barnet 
eller den unge selv, der forlader familieplejen (7 %).313

Hos de børn og unge, hvor det enten er kommunen eller institutionen, som tager 
beslutningen om, at barnet eller den unge skal flytte, har vi yderligere undersøgt, 
hvad der ligger til grund for denne beslutning. Resultaterne fremgår af figur III.26. 
Det har på dette spørgsmål været muligt at angive flere årsager, hvorfor summen af 
de forskellige svarkategorier summer til mere end 100. Da der er tale om forholdsvis 
få børn og unge, har vi valgt ikke at opdele resultaterne på institutionstype. 

Figur III.26: Hvad lå til grund for denne beslutning? Sæt ét eller flere kryds. (N=125)

Undersøgelsen viser, at uoverensstemmelser mellem barnets eller den unges pro-
blematikker og behandlingsbehov og institutionens tilbud oftest udgør grundlaget 
for kommunens eller institutionens beslutning om, at barnet eller den unge skal 

313 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 419.
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fraflytte uplanlagt. Dette er tilfældet hos 44 % af børnene og de unge. Andre hyppige 
årsager til uplanlagt fraflytning er, at barnet eller den unge bryder institutionens 
regler (36 %), og/eller konflikter og vanskeligheder mellem barnet eller den unge 
og jævnaldrende på institutionen (24%). Konflikter og vanskeligheder mellem 
barnet eller den unge og institutionens medarbejdere er også en forholdsvis udbredt 
forklaring på fraflytningen, hvilket er tilfældet for 22 % af børnene og de unge. 
Mistrivsel hos barnet eller den unge på institutionen er årsag til beslutningen hos 
14 % af børnene og de unge, samarbejdsproblemer mellem institutionen og barnet 
eller den unges familie er årsag til 12 % af beslutningerne, mens henholdsvis 7 
og 6 % fraflytter på grund af samarbejdsproblemer mellem institutionen og den 
anbringende kommune eller økonomiske hensyn i kommunen. I 26 % af tilfældene 
er beslutningen begrundet i andre eller ukendte årsager.314 Igen kan det undre, at så 
mange børn og unge flyttes på grund af problematikker og behandlingsbehov, da 
netop disse forhold er den hyppigste årsag til valget af det specifikke anbringelsessted. 

Der er flere af børnene og de unge på socialpædagogiske opholdssteder, som 
flytter på baggrund af brud på institutionens regler fra barnets eller den unges 
side (47 % vs. 30 %) og/eller på grund af konflikter og vanskeligheder mellem 
barnet eller den unge og jævnaldrende på institutionen (33 % vs. 19 %), mens der 
er flere af de døgninstitutionsanbragte børn og unge, som fraflytter på grund af 
samarbejdsproblemer mellem institutionen og barnets eller den unges familie.315

Som nævnt ovenfor kan spørgsmålet om sammenbrud ses som en slags kvalitetsmål 
for, om barnet eller den unge er blevet anbragt på en institution, som passer til 
barnets eller den unges særlige behov. Et andet mål kan også være, om målet med 
anbringelsen er nået, når barnet eller den unge fraflytter institutionen. Vi har således 
også undersøgt i hvor høj grad, målene med barnets eller den unges anbringelse 
vurderes til at være opnået, når anbringelsen ophører. Resultaterne fremgår af figur 
III.27.

314 De respondenter, som har angivet, at barnet eller den unge blev flyttet af andre årsager end de op-
listede, har haft mulighed for at angive årsagen/årsagerne i et åbent tekstfelt. Ved en gennemgang 
af de åbne svar viste det sig, at der var flere af respondenternes svar, som faktisk passede ind i de 
eksisterende kategorier. Nogle af respondenternes svar er derfor blevet korrigeret på baggrund af 
forskernes gennemgang af de åbne svarkategorier.

315 P-værdier (Pearson chi): Brud på institutionens regler fra barnets/den unges side: 0,071; Konflikter 
og vanskeligheder mellem barnet/den unge og jævnaldrende på institutionen: 0,090; Samarbejdspro-
blemer mellem institutionen og barnets/den unges familie: 0,043. Procentandele for samarbejdspro-
blemer mellem institutionen og barnets eller den unges familie er udeladt af hensyn til anonymitet, 
da der er tale om få observationer. 
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Figur III.27:  I hvor høj grad vurderer du, at målene for anbringelsen var nået, da anbringelsen 
ophørte? Her menes både de oprindelige mål med anbringelsen samt eventuelle 
justerede mål under anbringelsen. Sæt ét kryds. (N=1007)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,243.

Undersøgelsen viser, at målene med anbringelsen i størstedelen af tilfældene ikke 
er opnået i høj eller meget høj grad. Der er således 42 %, som angiver, at målene i 
meget høj eller høj grad er opnået; 29 % angiver, at målene i hverken høj eller lav 
grad er opnået; mens 27 % angiver, at målene i lav eller meget lav grad er opnået. 

Institutionens kontakt med børnene og de unge efter fraflytning
Et andet vigtigt element i forhold til at give barnet eller den unge en oplevelse 
af kontinuitet i anbringelsen er barnets eller den unges fortsatte kontakt med 
institutionen efter fraflytningen. Som tidligere nævnt er det en del af formålet 
med at anbringe børn og unge uden for hjemmet at tilbyde barnet nære og stabile 
voksenrelationer. Men for mange børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet, 
opleves disse voksenrelationer som specifikt tilknyttet anbringelsen, og ikke som 
relationer, som de kan trække på og søge støtte hos i deres overgang til voksenlivet.316 

Social støtte til tidligere anbragte børn og unge kan både have en formel karakter 
i form af efterværn, hvilket behandles i nedenstående afsnit, eller det kan have en 
mere uformel karakter i form af eksempelvis fortsat kontakt mellem det fraflyttede 
barn eller den fraflyttede unge og anbringelsesstedet. Vi har undersøgt, om børnene 
og de unge fortsat har kontakt med institutionen efter endt anbringelse. Spørgsmålet 
er afgrænset til de børn og unge, som ikke modtager efterværn gennem institutionen 
pr. 01.08.2020. Resultaterne fremgår af figur III.28.

316 Mølholt, Anne-Kirstine (2017) s. 109; Bryderup Inge M. & Trentel, Marlene Q. (2012) s. 111; 
Bikubenfonden og Socialt Udviklingscenter SUS (2019) s. 13; Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 
420.
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Figur III.28:  Har institutionen fortsat kontakt med barnet/den unge efter endt anbringelse og 
eventuelle efterværn? Sæt ét kryds. (N=923)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,001.

Undersøgelsen viser, at det er et mindretal af børnene og de unge, som fortsat har 
kontakt med institutionen. Der er således 9 % af børnene og de unge, som efter 
fraflytningen fortsat har kontakt med institutionen flere gange om måneden, 14 % 
har fortsat kontakt med institutionen cirka en gang om måneden, 23 % har fortsat 
kontakt med institutionen cirka en gang hvert halve år eller mindre, mens 54 % ikke 
længere har kontakt med institutionen. De børn og unge, som har været anbragt 
på døgninstitution, har sjældnere kontakt med det fraflyttede anbringelsessted 
sammenlignet med de børn og unge, som har været anbragt på socialpædagogisk 
opholdssted. 

At de børn og unge, som er anbragt på socialpædagogisk opholdssted, oftere 
fortsat har kontakt med anbringelsesstedet efter fraflytningen, kan skyldes, at 
socialpædagogiske opholdssteder oftere er mindre institutioner, som historisk set 
har haft karakter af familielignende konstellationer, som det fremgår i kapitel I.1.

I undersøgelsen om familiepleje fra 2017 spørges der også til fortsat kontakt efter 
anbringelsen, og her angiver 27 % af familieplejerne, at de har kontakt med barnet 
eller den unge flere gange om måneden, 14 % har kontakt cirka én gang om måneden, 
23 % en gang hvert halve år, mens 36 % ingen kontakt har med de fraflyttede børn 
og unge.317 Dette kunne tyde på, at børn og unge, som anbringes i familiepleje, har 
en tættere kontakt til familieplejen efter fraflytningen sammenlignet med børn og 
unge, som anbringes på institutioner. Dog adskiller de familieplejeanbragte sig ikke så 
meget fra de socialpædagogiske opholdssteder, i forhold til hvor stor en procentandel 
der fortsat har kontakt med anbringelsesstedet (henholdsvis 64 % og 59 %). 

317 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 420.
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Unge, som modtager efterværn
Mange anbragte børn og unge oplever udfordringer i overgangen til voksenlivet. 
Undersøgelser viser eksempelvis, at der er relativt få anbragte børn og unge, som får 
en ungdomsuddannelse, ligesom tidligere anbragte er overrepræsenteret i krimina-
litetsstatistikker samt i forhold til hjemløshed.318 

En undersøgelse fra Bikubenfonden og Socialt Udviklingscenter SUS fra 2019 
om tidligere anbragte unges erfaringer med overgangen fra at være anbragt til at bo 
i eget hjem viser blandt andet, at mange unge oplever overgangen som meget brat, 
og at de savner kontinuitet i støtten, når deres anbringelse ophører. De unge savner 
også relationer, de kan støtte sig til, og som kan hjælpe dem på vej.319

Hvis det vurderes af væsentlig betydning for en ung persons behov for støtte, 
skal kommunen fortsat tilbyde hjælp til unge, som er anbragt umiddelbart inden 
det fyldte 18. år. Den unge skal selv være indforstået med støtten, som kan gives, 
indtil den unge fylder 23 år. Formålet med efterværn er således at give den unge en 
god overgang til en selvstændig tilværelse, hvor der er fokus på at understøtte den 
unges uddannelse og beskæftigelse samt øvrige relevante forhold. For børn og unge, 
som er anbragt uden for hjemmet, findes der fire forskellige former for efterværn:

1. Den unges døgnophold opretholdes,
2. Der udpeges en fast kontaktperson for den unge
3. Der etableres en udslusningsordning for den unge i det hidtidige anbringelsessted
4. Der tildeles andre former for støtte, der har til formål at bidrage til en god 

overgang til en selvstændig tilværelse for den unge.320

Vi har undersøgt, hvor mange af de tidligere anbragte unge over 17 år som modtager 
efterværn pr. 01.08.2020. Tallene viser, at 27 % af de unge over 17 år modtager 
efterværn på dette tidspunkt, mens 51 % ikke modtager efterværn. Der er 22 % af 
respondenterne, som ikke ved, om den unge over 17 år modtager efterværn. 

Blandt de unge over 17 år, som modtager efterværn pr. 01.08.2020, har vi også 
undersøgt, om de modtager efterværn fra/gennem institutionen, og i så fald hvilken 
form for efterværn den unge modtager. Resultaterne fremgår af figur III.29.

318 KL (2020) s. 44; KL (2019) s. 44; Benjaminsen, Lars et al. (2020) s. 7.
319 Bikubenfonden og Socialt Udviklingscenter SUS (2019).
320 Social- og Ældreministeriet (2022), Servicelovens § 76.
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Figur III.29: Modtager den unge efterværn fra/gennem institutionen? Sæt ét kryds. (N=126)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,247.

Undersøgelsen viser, at der er en forholdsvis stor andel af de unge, som modtager 
efterværn gennem en anden instans end institutionen (34 %). Den mest udbredte 
form for efterværn er, at unge får en fast kontaktperson fra institutionen, hvilket er 
tilfældet for 33 % af de unge, mens opretholdelse af døgnophold og udslusning til 
egen bolig eller andet tilbud er lige udbredt med 17 %. 

Ovenstående giver et øjebliksbillede af, hvor mange af de fraflyttede unge over 
17 år som modtager efterværn pr. 01.08.2020. Dette siger dog ikke noget om, hvor 
mange af de unge over 17 år som i alt har modtaget efterværn, da nogle af de unge 
kan have modtaget efterværn på et tidligere tidspunkt. Vi har derfor også undersøgt, 
om de unge, der ikke modtog efterværn pr. 01.08.2020, har modtaget efterværn på 
et tidligere tidspunkt. Her finder vi, at 37 % af de unge over 17 år, som ikke modtog 
efterværn pr. 01.08.2020, har modtaget efterværn på et tidligere tidspunkt, mens 61 
% ikke tidligere har modtaget efterværn. Derudover er der 2 % af respondenterne, 
som ikke ved, om de unge tidligere har modtaget efterværn. 

Blandt de børn og unge, som har modtaget efterværn før d. 01.08.2020, har vi 
ligeledes undersøgt, om de modtog efterværn igennem institutionen, og i så fald 
hvilke former for efterværn. Undersøgelsen viser, at der er 9 % af de unge, som 
ikke modtog efterværn fra/gennem institutionen, det vil sige, at den unge modtog 
efterværn gennem en anden instans eksempelvis i form af en kontaktperson fra 
kommunen. Derudover fremgår det, at den mest udbredte form for efterværn hos 
de unge, som tidligere har modtaget efterværn, er opretholdelse af døgnophold (63 
%), efterfulgt af en fast kontaktperson fra institutionen (18 %), mens 10 % af de 
anbragte unge gradvist blev udsluset til egen bolig eller andet tilbud.
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Børnenes og de unges fraflytning og efterværn – en sammenfatning
I dette kapitel har vi haft fokus på børnenes og de unges fraflytning fra institutionerne, 
herunder hvor de flytter hen, om fraflytning er planlagt samt årsager til fraflytningen.

Undersøgelsen viser, at en stor andel af de senest fraflyttede børn og unge flytter 
videre i et andet anbringelsestilbud efter deres anbringelse på institutionen, mens en 
mindre andel flytter hjem til deres forældre eller anden familie og netværk eller i egen 
bolig med eller uden støtte. De børn og unge, som er anbragt på døgninstitution, 
flytter oftest til en anden døgninstitution, mens de børn og unge, som er anbragt 
på socialpædagogisk opholdssted, oftest flytter til egen bolig med støtte. 

Størstedelen af de senest fraflyttede børn og unge fraflytter institutionen, mens de 
er i alderen 13-17 år, hvilket passer med, at anbringelsen naturligt ophører, når barnet 
eller den unge fylder 18 år, medmindre barnet eller den unge tilbydes efterværn. De 
senest fraflyttede børn og unge på døgninstitution er relativt yngre end børnene og 
de unge på socialpædagogiske opholdssteder, når de fraflytter.

Der er flere af de senest fraflyttede børn og unge på socialpædagogiske opholds-
steder, som oplever sammenbrud i anbringelsen sammenlignet med børnene og de 
unge på døgninstitution. Oftest er det kommunen eller institutionen, som tager 
initiativ til fraflytning i de uplanlagte fraflytninger, og dette begrundes oftest med 
uoverensstemmelser mellem barnets eller den unges problematikker og behand-
lingsbehov og institutionens tilbud. Blandt de børn og unge, som er anbragt på 
døgninstitution, er det oftest kommunen, der træffer beslutningen om fraflytning, 
mens det blandt de børn og unge, som har været anbragt på et socialpædagogisk 
opholdssted, oftest er institutionen eller barnet eller den unge selv. Undersøgelsen 
viser, at målene med anbringelsen i størstedelen af tilfældene ikke er opnået i høj 
eller meget høj grad, når barnet eller den unge flytter fra institutionen.

Størstedelen af de senest fraflyttede børn og unge har ikke kontakt med instituti-
onen efter fraflytningen, hvilket særligt er tilfældet for børnene og de unge anbragt 
på døgninstitution. Der er omkring en fjerdedel af de fraflyttede unge over 17 år, 
som modtager efterværn pr. 01.08.2020. Størstedelen af de unge, som modtager 
efterværn, modtager efterværn fra/gennem institutionen.
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KAPITEL III.4
Institutionens samarbejde med anbringelses- 
kommunen samt inddragelse af børnene,  
de unge og deres forældre

I dette kapitel belyser vi institutionens samarbejde med kommunen herunder valg 
af anbringelsessted, institutionens modtagelse af handleplaner og udredninger 
samt institutionens tilfredshed med samarbejdet med den anbringende kommune 
i forhold til det enkelte barn og den unge. Efterfølgende belyses inddragelse som 
tema, herunder inddragelse af børnene, de unge og deres forældre i forbindelse 
med anbringelsen.

Kommunens valg af anbringelsessted og institutionens samarbejde 
med anbringelseskommunen
Dette afsnit har fokus på anbringelsesprocessen, herunder hvilke faktorer som 
vægtede højest i kommunens valg af anbringelsesforanstaltning, om der blev afholdt 
et møde med institutionen forud for afgørelsen om anbringelsen, om institutionen 
modtog en handleplan og/eller en beskrivelse/udredning om barnets eller den unges 
særlige behov. Alle disse spørgsmål vurderes at være væsentlige i forhold til at finde 
et velegnet anbringelsessted til barnet eller den unge. Desuden belyses institutionens 
samarbejde med de kommunale myndigheder herunder omfanget af samarbejdet 
samt institutionens tilfredshed med samarbejdet. 

Kommunens valg af anbringelsessted
Når en kommune skal anbringe et barn eller en ung, skal kommunen vælge “den 
eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket 
gennem den børnefaglige undersøgelse”.321 I litteraturen omkring anbragte børn og 
unge taler man ofte om at finde det rette match mellem et barn eller en ung og et 
anbringelsessted. Her fremhæves matchningsprocessen ofte som vigtig for det videre 
anbringelsesforløb blandt andet i forhold til at sikre et stabilt forløb. 

Der findes forskellige definitioner af begrebet matchning. I 2021 gennemførte 
Socialstyrelsen en vidensafdækning, som har til formål at afdække viden om og 
erfaringer med matchning af barn og anbringelsessted. Undersøgelsen definerer 
matchning som “den proces, hvor kommunen afsøger, hvilket anbringelsessted der bedst 
kan imødekomme barnets eller den unges behov, ressourcer og ønsker. Matchningsprocessen 

321 Social- og Ældreministeriet (2022), Servicelovens § 52. 
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indledes, når barnets sag peger mod en anbringelse, og afsluttes, når barnet flytter ind 
på anbringelsesstedet.”322

Bressendorf og Klyvø definerer matchning som “processen med at finde den rette 
plejefamilie til det unikke barn”.323 Bressendorf og Klyvø understreger, at der i deres 
definition er tale om en proces, der strækker sig over et vist tidsrum og involverer 
en række aktører, og altså ikke en enkeltstående handling.324

En SFI-undersøgelse fra 2015 om anbragte børn og unges trivsel peger på, at 
mange af de børn og unge, som for nylig har oplevet at skifte anbringelsessted, selv 
begrunder skiftet med et “mismatch” mellem barnet og anbringelsesstedet, blandt 
andet i forhold til barnets eller den unges problemstillinger. Som eksempler på 
“mismatch” beskriver børnene utryghed på institutionen, for mange mennesker 
eller konflikter med andre børn.325

Der er således mange forskellige hensyn, interesser og behov, der skal gå op, 
når kommuner skal vælge anbringelsesforanstaltning. Dette afsnit vil belyse, hvilke 
elementer kommunerne vægter højest, når de skal vælge en anbringelsesforanstaltning 
til et barn. 

Spørgsmålets svarkategorier tager udgangspunkt i eksisterende undersøgelser, 
som blandt andet peger på, at valget af anbringelsessted ofte beror på institutionens 
målgruppebeskrivelse samt barnet eller den unges behandlingsmæssige behov,326 
anbringelsesstedets placering i forhold til barnets eller den unges nærmiljø,327 forældres 
ønsker/accept af anbringelsesstedet,328 barnets eller den unges ønsker/accept af 
anbringelsesstedet,329 sagsbehandlerens forudgående kendskab til institutionen,330 
pladsmangel,331 anbringelsesstedets syn på og tilgang til forældresamarbejde332 samt 
børnesammensætningen på institutionen.333

Øvrige hensyn, som man blandt andet kan læse om i to notater vedrørende 
procedurer og interne retningslinjer i to danske kommuner, er eksempelvis 
fortrinsvis brug af egne institutioner; institutionens pædagogiske tilgang; særlige 
krav i forhold til placering af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund; 
om der er givet samtykke til anbringelsen; krav i forbindelse med skolegang, 
beskæftigelse og fritidsinteresser; om der er tale om en akutanbringelse; pris for 

322 Socialstyrelsen (2021) s. 2.
323 Bressendorf, Signe & Klyvø, Line (2018) s. 7.
324 Bressendorf, Signe & Klyvø, Line (2018) s. 11.
325 Ottosen, Mai H. et al. (2015) s. 103.
326 Christensen, Else (1998) s. 19; Ankestyrelsen (2021) s. 16.
327 Ankestyrelsen (2021) s. 52.
328 Christensen, Else (1998) s. 13; Ankestyrelsen (2021) s. 61.
329 Ankestyrelsen (2021) s. 62.
330 Ankestyrelsen (2021) s. 46; Christensen, Else (1998) s. 13.
331 Ankestyrelsen (2021) s. 66.
332 Ankestyrelsen (2021) s. 52.
333 Ankestyrelsen (2021) s. 9.
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anbringelsen samt gerne to anbringelsessteder, så forældre og børn har noget at 
vælge imellem.334

Mange af de undersøgelser, som spørgsmålets svarkategorier tager udgangspunkt 
i, beror på kvalitative interview med sagsbehandlere. Vores undersøgelse tager 
udgangspunkt i de hensyn, som fremhæves i de kvalitative studier, og giver et 
kvantitativt bud på kommunernes vægtning af disse hensyn, når de skal vælge 
anbringelsesforanstaltning. Kontaktpædagogernes perspektiv vurderes at være et 
nyttigt bidrag til at nuancere forståelsen af visitationsprocessen og kommunernes valg 
af anbringelsesforanstaltning, da kontaktpædagogens perspektiv også kan agere som 
et eksternt blik på anbringelsesprocessen, mens andre undersøgelser har fokuseret 
på sagsbehandlerens egen vurdering af anbringelsen.

Figur III.30 viser resultaterne på spørgsmålet om, hvilke faktorer der vægter 
højest i kommunens valg af anbringelsesforanstaltning i prioriteret rækkefølge. Det 
har været muligt at vælge flere svar, hvorfor totalen af svarkategorierne summer til 
mere end 100.

334 Odense Kommune (n.d.) s. 8; Aalborg Kommune (2012) s. 2.
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Figur III.30:  Hvilke faktorer vurderer du, vægtede højest i forbindelse med kommunens valg af 
anbringelsesforanstaltning til det pågældende barn/den pågældende unge? Sæt ét 
eller flere kryds. (N=1019)

Note: P-værdier (Pearson chi): Barnets/den unges problemstilling og behandlingsbehov: 0,566; Kommunens/sagsbehandlerens forudgående 
kendskab til og erfaring med institutionen: 0,251; Mulighed for relevant skoletilbud i forbindelse med anbringelse på institutionen: 
0,805; Barnets/den unges forældres accept af anbringelsesstedet: 0,308; At anbringelsesstedet har stort fokus på forældresamarbejde: 
0,456; At anbringelsesstedet var beliggende tæt på barnets/den unges familie, venner og netværk: 0,002; Barnet/den unges accept af 
anbringelsesstedet: 0,023; Ledig plads/mulighed for hurtig anbringelse: 0,189; Specifikt ønske om anbringelse på offentlig institution: 
0,000; Økonomiske hensyn i kommunen (fx fortrinsvis brug af kommunens egne tilbud): 0,008; Mangel på relevant tilbud/mangel på 
ledige pladser på relevant tilbud: 0,296; Specifikt ønske om anbringelse på ikke offentlig institution: 0,002; Andet: 0,858: Ved ikke: 0,674.
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Undersøgelsen viser, at det suverænt mest tungtvejende hensyn i forbindelse med 
valg af anbringelsesforanstaltning er barnets eller den unges problemstilling og 
behandlingsbehov, hvilket er tilfældet for 86 % af børnene og de unge. Andre 
væsentlige hensyn er kommunens/sagsbehandlerens forudgående kendskab til og 
erfaring med institutionen (39 %), muligheden for relevant skoletilbud i forbindelse 
med anbringelse på institutionen (36 %) eller barnets eller den unges forældres 
accept af anbringelsesstedet (29 %). At anbringelsesstedet har et stort fokus på 
forældresamarbejde (26 %), at anbringelsesstedet er beliggende tæt på barnets eller 
den unges familie, venner og netværk (25 %) samt barnets eller den unges accept 
af anbringelsesstedet (23 %) er også faktorer, som vægtes i forhold til en del af 
børnene og de unge. Desuden er der en del (21 %), hvor det, at der er ledig plads/
mulighed for hurtig anbringelse, har haft stor betydning i valget af anbringelsessted. 
De faktorer, som kommunerne har lagt mindst vægt på, er specifikt ønske om 
anbringelse på offentlig institution (11 %), økonomiske hensyn i kommunen (10 
%), mangel på relevant tilbud/mangel på ledige pladser på relevant tilbud (4 %) 
samt specifikt ønske om anbringelse på ikke-offentlig institution (1 %). Desuden 
har 4 % af respondenterne angivet, at der har været andre faktorer, som har vægtet 
højt i kommunens valg af anbringelsesforanstaltning.335

Der ses lidt forskellige mønstre i anbringelsesvalg, afhængig af om der er valgt 
en døgninstitution eller et socialpædagogisk opholdssted. Eksempelvis kan vi se, at 
børn og unge, som er anbragt på døgninstitution, oftere anbringes på baggrund af, 
at anbringelsesstedet er tæt beliggende på barnets eller den unges familie, venner og 
netværk (29 % vs.16 %) og/eller økonomiske hensyn i kommunen (13 % vs. 3%).336 
Børn og unge, som er anbragt på socialpædagogiske opholdssteder, anbringes derimod 
oftere på baggrund af barnets eller den unges accept af stedet (31 % vs. 19 %). 

Inddragelse af institutionen i forbindelse med valg af anbringelsesforanstaltning 
Ifølge Socialstyrelsens vidensafdækning fra 2021 er det et kerneelement i forhold til 
at sikre et godt match, at anbringelsesstedet inddrages i vurderingen af matchet.337

En undersøgelse fra Ankestyrelsen fra 2021 om kommunernes valg af opholdsste-
der og døgninstitutioner viser ligeledes, at det kræver dialog mellem sagsbehandler 

335 De respondenter, som har angivet “andet”, har haft mulighed for at angive, hvilke faktorer som 
vægtede højt, i et åbent tekstfelt. Ved en gennemgang af de åbne svar viste det sig, at der var flere af 
respondenternes svar, som faktisk passede ind i de eksisterende kategorier. Nogle af respondenternes 
svar er derfor blevet korrigeret på baggrund af vores gennemgang af de åbne svarkategorier.

336 Ifølge en opgørelse fra Socialstyrelsen er den årlige gennemsnitspris i 2016 for en anbringelse på 
døgninstitution 1.135.000 DKK, mens den årlige gennemsnitspris for en anbringelse på socialpæda-
gogisk opholdssted er 1.087.000 DKK. Det er billigere at anbringe børn og unge på skibsprojektet 
(572.000 DKK/år), mens sikrede institutioner er den dyreste anbringelsesform blandt alle de forskel-
lige anbringelsesformer (2.805.000 DKK/år). Socialstyrelsen (2017) s. 8.

337 Socialstyrensen (2021) s. 9.
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og anbringelsessted at vurdere, om anbringelsesstedet er rustet til at varetage barnets 
eller den unges behov. Undersøgelsen, som beror på en kvalitativ sagsgennemgang og 
interview med sagsbehandlere i seks udvalgte kommuner, peger på, at kommunerne 
som udgangspunkt altid går i dialog med anbringelsesstederne forud for valg af 
anbringelsessted, men at det er forskelligt, om dialogen foregår ved et fysisk møde, 
afhængig af om kommunen har brugt institutionen før. Hvis kommunen ikke 
tidligere har samarbejdet med institutionen, opleves et møde forud for valget af 
anbringelsessted som afgørende for at vurdere, om institutionen kan imødekomme 
barnets eller den unges særlige behov.338

Vi har undersøgt, om der er afholdt et møde mellem anbringelseskommunen og 
institutionen vedrørende institutionens mulighed for at imødekomme barnets eller 
den unges behov forud for afgørelsen om anbringelsen. Hos 77 % af børnene og 
de unge er der afholdt et sådant møde, mens der for 15 % ikke er afholdt et sådant 
møde. Desuden angiver 8 %, at de ikke ved, om der er afholdt et møde mellem 
anbringelseskommunen og institutionen vedrørende institutionens mulighed for at 
imødekomme barnets eller den unges behov forud for afgørelsen. Det er særligt hos 
de børn og unge, som er anbragt på døgninstitution, hvor der ikke har været afholdt 
et møde mellem anbringelseskommunen og institutionen forud for afgørelsen om 
anbringelsen (17 % vs. 10 %).339

Institutionens modtagelse af handleplaner og udredninger
Et andet vigtigt element i forhold til at sikre et godt match er, om institutionen har 
de nødvendige informationer til at vurdere matchet. Dette afsnit vil belyse institu-
tionens modtagelse af handleplaner og udredninger/beskrivelser i forbindelse med 
anbringelsen. Overlevering af handleplaner og udredninger/beskrivelser er afgørende 
for institutionens mulighed for at vurdere, om den er rustet til at håndtere barnets eller 
den unges særlige behov, ligesom overleveringen er essentiel i forhold til institutionens 
mulighed for at arbejde målrettet med målene for barnets eller den unges anbringelse.

Når vi kigger på institutionens modtagelse af handleplaner og udredninger/
beskrivelser i forbindelse med anbringelsen, er det væsentligt at have for øje, at 29 
% af anbringelserne i vores undersøgelse er startet som akutanbringelser, det vil 
sige anbringelser, hvor der i første omgang har været fokus på akut at sikre barnets 
eller den unges sikkerhed. Dette vurderes naturligvis at have en betydning for selve 
anbringelsesprocessen, blandt andet i forhold til om det har været muligt at nå at 
udarbejde en handleplan og/eller en udredning forud for anbringelsen. 

Når et barn eller en ung bliver anbragt, er det kommunens opgave at finde det 
rigtige anbringelsestilbud til barnet eller den unge, som matcher barnets eller den 

338 Ankestyrelsen (2021) s. 48.
339 P-værdi (Pearson chi): 0,026.
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unges særlige behov. Som det fremgik af kapitel II.1 skal valget af anbringelsessted 
tage udgangspunkt i formålet med anbringelsen, som det er beskrevet i barnets eller 
den unges handleplan. Kommuner skal udlevere relevante dele af handleplanen til 
anbringelsesstedet i forbindelse med iværksættelse af anbringelsen.340 

I 2016 udtalte Folketingets ombudsmand kritik af flere kommuners brug af 
handleplaner, herunder særligt i forhold til at kommunerne ikke udleverede relevante 
dele af planerne til anbringelsesstederne, som loven ellers foreskriver.341 

I 2019 gennemførte Ankestyrelsen på baggrund af ombudsmandens kritik en 
undersøgelse af kommunernes brug af handleplaner i forhold til anbragte børn og 
unge. Undersøgelsen beror på en sagsgennemgang af i alt 225 anbringelsessager fra 
25 kommuner, en spørgeskemaundersøgelse blandt 657 anbringelsessteder samt 
interview med teamledere og sagsbehandlere i fire kommuner og 14 anbringelses-
steder. Undersøgelsen konkluderer, at handleplaner generelt kan bidrage til at højne 
kvaliteten af anbringelsen, hvis den udarbejdes og bruges korrekt, men peger også 
på flere problemstillinger i forhold til brugen af og indholdet i handleplanerne. 
Undersøgelsen viser blandt andet, at handleplanerne bliver udarbejdet for sent, 
at kommunerne har svært ved at få udarbejdet tilstrækkeligt kvalificerede faglige 
udredninger samt udfordringer i forhold til inddragelsen af barnet eller den unge 
og vedkommendes forældre. I forhold til brugen og udleveringen af handleplanen 
til anbringelsesstederne, viser undersøgelsen, at dette sker i vid udstrækning, men 
undersøgelsen finder også, at flere anbringelsessteder ikke har modtaget handleplanen 
ved iværksættelse af anbringelse, at anbringelsesstederne oplever det som problematisk, 
når de ikke får udleveret handleplanen, samt at indholdet i handleplanen ikke altid 
er brugbart for anbringelsesstedet.342 

Ifølge en SFI-undersøgelse fra 2010 om sammenbrud i anbringelser, har det, at 
der er udarbejdet en handleplan for den unges anbringelse, en signifikant betydning 
for et stabilt anbringelsesforløb.343 Handleplanen kan derfor være et vigtigt element 
i forhold til at sikre kvalitet i anbringelser og mindske risikoen for sammenbrud.

Vi har undersøgt, om institutionerne modtager en handleplan forud for an-
bringelsen. Her angiver 46 %, at de modtager en handleplan for barnets eller den 
unges anbringelse forud for anbringelsen, 44 % angiver, at de ikke har modtaget en 
handleplan forud for anbringelsen, mens 10 % angiver, at de ikke ved, om de har 
modtaget en sådan plan forud for anbringelsen. Der er således en forholdsvis stor 
andel i vores undersøgelse, som angiver, at de ikke har modtaget en handleplan forud 
for anbringelsen. Ser vi udelukkende på modtagelsen af handleplaner i anbringelser, 
hvor der ikke er tale om akutanbringelser, gælder det, at det er 37 %, som angiver, 

340 Social- og Ældreministeriet (2022), Servicelovens § 140, stk. 6.
341 Folketingets Ombudsmand (2016). 
342 Ankestyrelsen (2019).
343 Egelund, Tine et al. (2010) s. 49.
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at de ikke modtager en handleplan forud for anbringelsen, hvilket stadig vurderes 
at være en forholdsvis stor andel. Der er ikke væsentlige forskelle mellem børn og 
unge anbragt på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.344

At der er så stor en andel, som angiver, at de ikke har modtaget en handleplan, 
kan både skyldes, at der ikke er udarbejdet en handleplan forud for anbringelsen, 
eller det kan være et udtryk for, at handleplanen ikke er udleveret til institutionen. 
Uanset hvad forklaringen er, er handleplanen input til institutionens vurdering 
af, om de kan imødekomme særlige behov samt af dens muligheder for at arbejde 
målrettet i forhold til anbringelsen. 

Når et barn eller en ung bliver anbragt, skal kommunen senest tre måneder efter 
anbringelsen tage stilling til, om indsatsen skal ændres, og om barnets eller den unges 
handleplan skal revideres. Denne vurdering skal herefter gentages minimum hvert 
halve år. Vi har i vores undersøgelse undersøgt, om målene i børnenes og de unges 
kommunale handleplan er blevet justeret under anbringelsen. Hertil svarer 61 %, 
at barnets eller den unges handleplan er blevet justeret, 31 % angiver, at barnets 
eller den unges handleplan ikke er blevet justeret, og 8 % angiver, at de ikke ved, 
om barnets eller den unges handleplan er blevet justeret. 

Taget i betragtning, at den gennemsnitlige anbringelsestid i vores undersøgelse 
er 3 år, er det umiddelbart overraskende, at det kun er 61 % af børnene og de unge, 
som har fået justeret målene i deres handleplan. Dette kan dog også skyldes, at der 
er en forholdsvis stor andel af anbringelserne i vores undersøgelse (39 %) som er af 
kortere varighed, det vil sige en varighed på op til cirka et år. Kigger vi specifikt på 
de korte anbringelser (op til cirka et år), kan vi se, at det særligt er disse anbringelser, 
hvor der ikke er sket justeringer i handleplanen. Det gælder således for 52 % af de 
korte anbringelser, sammenlignet med henholdsvis 21 % af de cirka 2-3 år lange 
anbringelser, 9 % af de 4-5 år lange anbringelser og 16 % af de mere end 5 år 
lange anbringelser. Desuden skal det siges, at det, at målene ikke er justeret, ikke 
nødvendigvis er ensbetydende med, at kommunen ikke har taget stilling til, om 
målene skal revideres. Det er muligt, at kommunen har taget stilling og vurderet, at 
målene ikke behøver at blive revideret. Dog må det uanset siges at være en forholdsvis 
stor andel af de længerevarende anbringelser, hvor målene i barnets eller den unges 
handleplan ikke er blevet justeret.

Et andet vigtigt element i forhold til visitationsprocessen og institutionens 
mulighed for at vurdere, om de kan imødekomme barnets eller den unge behov er, 
at der er udarbejdet en faglig kvalificeret udredning af barnets særlige behov i den 
børnefaglige undersøgelse.345

344 P-værdi (Pearson chi): 0,290.
345 Ankestyrelsen (2019) s. 21.
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Vi har undersøgt, om institutionerne modtager en beskrivelse/udredning af 
børnene og de unge, når de anbringes på institutionen, og i hvilken grad de oplever, 
at denne beskrivelse/udredning er dækkende for børnenes og de unges behov og 
vanskeligheder, såfremt de modtager den. Det er i spørgsmålene præciseret, at der 
med beskrivelse/udredning menes en beskrivelse af barnets eller den unges behov 
og vanskeligheder foretaget af sagsbehandler, et tidligere anbringelsessted eller 
andre. Til dette angiver 84 %, at de har modtaget en sådan beskrivelse/udredning, 
da barnet eller den unge blev anbragt, mens 16 % angiver, at de ikke har modtaget 
en beskrivelse/udredning. 

Figur III.31 viser institutionernes vurdering af, om den beskrivelse/udredning, 
de modtager, er dækkende for barnets eller den unges behov og vanskeligheder. 

Figur III.31:  I hvilken grad var den beskrivelse/udredning, institutionen modtog, dækkende for 
barnets/den unges behov og vanskeligheder? Med beskrivelse/udredning menes en 
beskrivelse af barnets/den unges behov og vanskeligheder foretaget af sagsbehandler, 
tidligere anbringelsessted el. Det vil sige ud over institutionens egne observationer. 
Sæt ét kryds. (N=857)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,300.

Undersøgelsen viser, at størstedelen (63 %) angiver, at beskrivelsen/udredningen 
er dækkende for barnets eller den unges behov og vanskeligheder (i meget høj eller 
høj grad). Samtidig er der også en forholdsvis stor andel, som i hverken høj eller 
lav grad (28 %), i lav grad (8 %) eller i meget lav grad (1 %) oplever beskrivelsen/
udredningen som dækkende. 

Hvis vi medregner de 16 %, som har angivet, at de ikke har modtaget en 
udredning/beskrivelse, er det dog stadig en forholdsvis stor andel på 47 %, som ikke 
har modtaget en udredning/beskrivelse, som i meget høj eller høj grad er dækkende 
for barnets eller den unges behov og vanskeligheder.
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Det er således en forholdsvis stor andel, som angiver, at de ikke har modtaget en 
dækkende beskrivelse, hvilket må anses som væsentligt for institutionens mulighed 
for at vurdere, om de kan imødekomme barnets eller den unges særlige behov samt i 
forhold til at tilpasse indsatsen bedst muligt til barnet eller den unges behov. I tillæg 
hertil er det dog værd at være opmærksom på, at der også her kan have været tale 
om en akutanbringelse. Ser vi udelukkende på de ikke-akutte anbringelser, er det 42 
%, som angiver, at de ikke har modtaget en dækkende udredning (det vil sige, ikke 
har modtaget eller ikke oplever udredningen/beskrivelsen som dækkende), hvilket 
dog også er en forholdsvis stor andel. 

I undersøgelsen om familiepleje i Danmark fra 2017 blev der stillet et lignende 
spørgsmål til familieplejerne. Her blev familieplejerne spurgt, i hvor høj grad 
de oplevede, at kommunens beskrivelse af det anbragte barn i forbindelse med 
anbringelsen er dækkende for dets behov og vanskeligheder. Her angiver 36 %, at 
beskrivelsen i høj eller meget høj grad er dækkende, 26 % angiver, at beskrivelsen 
i nogen grad er dækkende, mens 39 % angiver, at beskrivelsen i lav eller meget lav 
grad er dækkende.346 

Institutionens samarbejde med anbringelseskommunen
Et andet væsentligt element i forhold til stabilitet i anbringelsen er institutionernes 
samarbejde med de anbringende kommuner. Dette afsnit belyser institutionernes 
samarbejde med den anbringende kommune i forhold til de enkelte børn og unge. 
De senest fraflyttede børn og unge har i gennemsnit to forskellige sagsbehandlere i 
løbet af deres anbringelse på institutionen. 

Vi har undersøgt, hvor ofte institutionen har kontakt med den kommunale 
samarbejdspartner vedrørende det pågældende barn eller den pågældende unge. 
Da omfanget af kontakt kan variere over tid, har vi bedt respondenterne om at tage 
stilling til omfanget af kontakten ved indflytning og det første år af anbringelsen. 
Desuden uddybes det, at der med kommunal samarbejdspartner menes den person, 
der primært er knyttet til barnet eller den unge, for eksempel sagsbehandler eller 
tilsvarende, samt at der med kontakt menes telefonisk kontakt, møder, sms’er, mails 
og lignende, hvor der foregår en udveksling af oplysninger om barnet eller den unge. 
Resultaterne fremgår af figur III.32.

346 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 365.
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Figur III.32:  Hvor ofte havde institutionen kontakt med den kommunale samarbejdspartner ved-
rørende det pågældende barn/den pågældende unge? Tag udgangspunkt i kontakten 
ved indflytning og det første år af anbringelsen. Med kommunal samarbejdspartner 
menes den person, der primært var knyttet til barnet/den unge, fx sagsbehandler 
eller tilsvarende. Med kontakt menes telefonisk kontakt, møder, sms’er, mails og 
lignende, hvor der foregik en udveksling af oplysninger mellem jer i forhold til 
barnet/den unge. Sæt ét kryds. (N=1001)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,166.

Undersøgelsen viser, at størstedelen af institutionerne relativt ofte har kontakt med 
den kommunale samarbejdspartner. Det er således 18 %, som angiver, at de har 
kontakt en eller flere gange om ugen; 35 %, som angiver, at de har kontakt et par 
gange om måneden; 22 % angiver, at de har kontakt en gang om måneden; mens 
24 % angiver, at de har kontakt et par gange hvert halve år. Det er forholdsvis få (2 
%), som angiver, at de har kontakt sjældnere end et par gange hvert halve år. Taget 
i betragtning af, at vi spørger til det første år af anbringelsen, er det en forholdsvis 
stor andel (26 %), som angiver, at de kun har kontakt til den anbringende kommune 
et par gange hvert halve år eller sjældnere. 

Et lignende spørgsmål er også stillet i familieplejeundersøgelsen fra 2017. 
Her har man ligeledes spurgt familieplejerne, hvor ofte de har kontakt med den 
kommunale samarbejdspartner vedrørende det pågældende barn eller den unge. 
Sammenligner vi ovenstående med resultaterne fra familieplejeundersøgelsen fra 
2017, tyder det på, at der generelt er et tættere samarbejde mellem institutioner og 
anbringelsesmyndighederne sammenlignet med familieplejerne. Mens det gælder for 
75 % af institutionerne i vores undersøgelse, at de har kontakt til den kommunale 
samarbejdspartner mindst en gang om måneden eller oftere, er dette kun tilfældet 
for 52 % af familieplejerne.347

Vi har ligeledes undersøgt. i hvor høj grad institutionerne er tilfredse med omfanget 
af kontakt til de kommunale samarbejdspartnere. Resultaterne fremgår af figur III.33.

347 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 340.
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Figur III.33: I  hvor høj grad var I på institutionen tilfreds med omfanget af kontakt til den 
kommunale samarbejdspartner? Tag udgangspunkt i kontakten ved indflytning og 
det første år af anbringelsen. Med kommunal samarbejdspartner menes den person, 
der primært var knyttet til barnet/den unge, fx sagsbehandler eller tilsvarende. 
Med kontakt menes telefonisk kontakt, møder, sms’er, mails og lignende, hvor der 
foregik en udveksling af oplysninger mellem jer i forhold til barnet/den unge. Sæt 
ét kryds. (N=1001)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,004.

Undersøgelsen viser, at størstedelen af institutionerne i meget høj eller høj grad 
er tilfredse med omfanget af kontakt til den kommunale samarbejdspartner (64 
%), 28 % angiver, at de hverken i høj eller lav grad er tilfredse, mens 8 % angiver, 
at de i lav eller meget lav grad er tilfredse. Der er lidt færre af respondenterne på 
døgninstitutionerne, som angiver, at de i høj eller meget høj grad er tilfredse (62 %) i 
sammenligning med respondenterne på de socialpædagogiske opholdssteder (67 %). 

Lignende spørgsmål er også stillet i familieplejeundersøgelsen fra 2017. Her har 
man ligeledes spurgt familieplejerne, om de er tilfredse med omfanget af kontakt med 
den kommunale samarbejdspartner. Sammenligner vi ovenstående resultaterne fra 
familieplejeundersøgelsen, tyder det på, at der er en højere tilfredshed med kontakten 
på institutionerne end blandt familieplejerne. I vores undersøgelse ser vi, at 64 % 
af institutionerne er tilfredse med omfanget af kontakt, mens dette kun er tilfældet 
for 51 % af familieplejerne.348

På trods af at døgninstitutionerne faktisk lidt oftere end de socialpædagogiske 
opholdssteder har kontakt med den kommunale samarbejdspartner, er de social-
pædagogiske opholdssteder oftere tilfredse med omfanget af kontakt. Dette peger 
på, at behovet for kontakt kan variere, for eksempel afhængig af barnets eller den 
unges behov og/eller anbringelsestype. Man kunne eksempelvis forestille sig, at der er 
behov for hyppigere kontakt i forbindelse med akutanbringelser, hvor for eksempel 

348 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 340.
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den børnefaglige undersøgelse sker samtidig med anbringelsen sammenlignet med 
anbringelser, hvor der ligger en grundig udredning af barnets eller den unges 
ressourcer og behov forud for anbringelsen. 

Omfanget af kontakt siger derfor i sig selv ikke nødvendigvis noget om kvaliteten 
af samarbejdet. Derfor har vi også undersøgt institutionens tilfredshed med kvaliteten 
af den kontakt, de har til den kommunale samarbejdspartner. Resultaterne fremgår 
af figur III.34.

Figur III.34:  I hvor høj grad var I på institutionen tilfredse med kvaliteten af den kontakt, I 
havde til den kommunale samarbejdspartner? Tag udgangspunkt i kontakten ved 
indflytning og det første år af anbringelsen. Sæt ét kryds. (N=1001)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,031.

Undersøgelsen viser, at størstedelen af institutionerne er tilfredse med kvaliteten 
af kontakten. Der er således 59 %, som angiver, at de i høj eller meget høj grad er 
tilfredse med kvaliteten af kontakten; 30 % angiver, at de i hverken høj eller lav 
grad er tilfredse; mens 12 % angiver, at de i meget lav eller lav grad er tilfredse med 
kvaliteten af kontakten til den kommunale samarbejdspartner. Ligesom i foregående 
spørgsmål er døgninstitutionerne (57 %) sjældnere tilfredse med kvaliteten af 
kontakten, sammenlignet med de socialpædagogiske opholdssteder (63 %).

Sammenligner vi ovenstående resultater med undersøgelsen om familiepleje fra 
2017, ser det ligeledes ud til, at der er en højere grad af tilfredshed med kontakten 
på institutionerne end blandt familieplejerne. I vores undersøgelse ser vi, at 59 % af 
institutionerne er tilfredse med kvaliteten af kontakten, mens dette kun er tilfældet 
for 50 % af familieplejerne.349 Forskellene kan være et udtryk for, at samarbejdet 
mellem anbringelseskommuner og institutioner kan være mere formaliseret end 
samarbejdet mellem anbringelseskommuner og familieplejere.

349 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 341.
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Institutionens vurdering af anbringelsen
Vores undersøgelse viser, at størstedelen af de senest fraflyttede børn og unge er blevet 
anbragt på institutionen på baggrund af barnets eller den unges problemstillinger 
og behandlingsbehov. Undersøgelsen viser også, at der er en forholdsvis stor andel 
af institutionerne, som ikke har modtaget en handleplan forud for anbringelsen, og 
som ikke har modtaget en dækkende beskrivelse/udredning af barnet eller den unge, 
da vedkommende blev anbragt, hvilket vurderes at være afgørende for institutionens 
muligheder for at kunne imødekomme barnets eller den unges særlige behov. 
Afslutningsvist har vi derfor også undersøgt, i hvor høj grad børnene og de unge 
vurderes som velanbragte på institutionerne. Resultaterne fremgår af figur III.35 
fordelt på institutionstype.

Figur III.35:  I hvor høj grad vurderer du, at barnet/den unge var velanbragt på institutionen? 
Sæt ét kryds (N=1001)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,372.

Set i lyset af at størstedelen af de senest fraflyttede børn og unge er blevet “matchet” 
i forhold til deres problemstillinger og behandlingsbehov, er det måske heller ikke 
overraskende, at størstedelen af de senest fraflyttede børn og unge vurderes til at 
være velanbragte. Undersøgelsen viser, at 77 % af børnene og de unge vurderes i 
høj eller meget høj grad at være velanbragte på institutionen, mens 23 % vurderes 
til i hverken høj eller lav grad, i lav grad eller i meget lav grad at være velanbragt.

Inddragelse af børnene og de unge samt deres forældre
Dette afsnit belyser inddragelse af børnene og de unge samt deres forældre i forbin-
delse med valget af anbringelsesforanstaltning og i forbindelse med det skriftlige 
arbejde på institutionen.
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Inddragelse af børnene og de unge samt forældre i forbindelse med valg af  
anbringelsesforanstaltning
Ifølge Socialstyrelsens vidensafdækning fra 2021 er det et kerneelement i forhold til 
at finde et anbringelsessted, som er velegnet til at håndtere barnets eller den unges 
særlige behov, at barnet eller den unge og barnets eller den unges forældre inddrages 
i valget af anbringelsessted.350

Ifølge Servicelovens § 46, stk. 3 skal et barns synspunkter altid inddrages, når der 
træffes beslutninger om særlig støtte til børn og unge, og der skal, medmindre barnets 
eller den unges modenhed eller sagens karakter taler imod det, altid gennemføres 
en børnesamtale i forbindelse med den børnefaglige undersøgelse.351 Retten til at 
blive hørt og inddraget i forhold til egen sag er også en ret, som barnet har ifølge 
FN’s Børnekonvention.352

Undersøgelser peger på, at inddragelse af børn og unge i anbringelsesprocessen 
kan have betydning for børnenes og de unges oplevelse af stabilitet i anbringelsen.353 
Egelund et al. (2010) finder i deres undersøgelse en signifikant sammenhæng 
mellem stabilitet i anbringelsen, og at forvaltningen har sikret sig, at den unge er 
enig i anbringelsen.354 Ankestyrelsen (2021) beskriver i deres undersøgelse, at flere 
kommuner vurderer det som essentielt, at barnets eller den unges ønsker bliver 
inddraget i forbindelse med valg af anbringelsessted, og at det kan have betydning 
for, at anbringelsen i højere grad lykkes. Undersøgelsen finder dog også på, at flere 
af kommunerne oplever udfordringer med at inddrage børnene og de unge, og 
at de ofte først bliver inddraget, når kommunen har fundet et eller flere konkrete 
anbringelsessteder.355 Andre undersøgelser peger også på, at børn og unge kun i 
mindre grad føler sig inddraget i valget af anbringelsesforanstaltning.356

I forlængelse af ovenstående undersøgelser har vi undersøgt, i hvor høj grad 
respondenterne vurderer, at børnene og de unge er blevet inddraget i forbindelse med 
kommunens valg af anbringelsesforanstaltning. Resultaterne fremgår af figur III.36.

350 Socialstyrelsen (2021) s. 6.
351 Social- og Ældreministeriet (2022), Serviceloven § 50, stk. 3.
352 Udenrigsministeriet (1992), FN’s Børnekonvention, Artikel 12.
353 Se for eksempel Bressendorff, Signe & Klyvø, Line (2018) s. 85; Børnerådet (2012) s. 5; Ankestyrel-

sen (2021); Nielsen, Henrik E. (red.) et al. (2005) s. 114.
354 Egelund, Tine et al. (2010) s. 13.
355 Ankestyrelsen (2021) s. 9.
356 Ottosen et al., Mai H., (2015) s. 93.; Lausten, Mette og Jørgensen, Trine (2017) s. 51; Lausten, Mette 

& Andreasen. Asger G. (2022) s. 25; Jensen, Birgitte S. (2014) s. 256.
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Figur III.36:  I hvor høj grad vurderer du, at barnet/den unge blev inddraget i forbindelse med 
kommunens valg af anbringelsesforanstaltning? Sæt ét kryds. (N=1020)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,001.

Undersøgelsen viser, at 9 % af børnene og de unge i meget høj grad vurderes at 
være blevet inddraget, 23 % vurderes i høj grad at være blevet inddraget, 21 % 
vurderer, at barnet eller den unge i hverken høj eller lav grad er blevet inddraget, 
mens henholdsvis 14 % og 24 % vurderer, at barnet i lav grad eller i meget lav grad 
er blevet inddraget. Overordnet er der flere af de senest fraflyttede børn og unge fra 
socialpædagogiske opholdssteder, som vurderes at være blevet inddraget i høj eller 
meget høj grad (44 %) sammenlignet med på døgninstitutionerne (27 %).

Ser vi på respondenternes vurdering af graden af inddragelse i forhold til børnene 
og de unges alder, fremgår det, at det særligt er dem, der er i efterværn (18-22-årige), 
som i høj eller meget høj grad har været inddraget (63 %), efterfulgt af de 13-17-årige 
(41 %), mens det kun gælder for 12 % af de 0-12-årige, at de er blevet inddraget i 
valget af anbringelsessted. 

Ligesom inddragelsen af barnet eller den unge vurderes at have betydning for 
kvaliteten af anbringelsen, peger undersøgelser også på, at inddragelse af barnets 
eller den unges forældre kan have afgørende betydning for anbringelsesforløbet.357 
Det fremgår af Serviceloven, at afgørelsen om at anbringe et barn eller en ung uden 
for hjemmet skal træffes med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og den 
unge, der er fyldt 15 år, medmindre der er en åbenbar risiko for, at barnets eller den 
unges sundhed eller udvikling lider alvorlig skade.358 

Ankestyrelsens undersøgelse fra 2021 peger på, at inddragelse af forældre har 
høj prioritet, når der skal vælges anbringelsessted. Undersøgelsen viser dog også, 

357 Christensen, Else (1998) s. 84; Bressendorff, Signe & Klyvø, Line (2018) s. 85. Se også Jørgensen, 
Lene & Kabel, Steen (2006).

358 Social- og Ældreministeriet (2022) Serviceloven § 52 og 58 §.
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at dette primært er tilfældet, hvis forældrenes ønsker er i overensstemmelse med 
sagsbehandlerens faglige vurdering af anbringelsesstedet.359

I forlængelse heraf har vi undersøgt, i hvor høj grad børnenes og de unges forældre 
er blevet inddraget i forbindelse med kommunernes valg af anbringelsesforanstaltning. 
Resultaterne fremgår af figur III.37. 

Figur III.37:  I hvor høj grad vurderer du, at barnets/den unges forældre blev inddraget i forbindelse 
med kommunens valg af anbringelsesforanstaltning? Sæt ét kryds. (N=1020)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,390.

Undersøgelsen viser, at forældrene ifølge respondenterne i størstedelen af sagerne 
i høj eller meget høj grad vurderes at været blevet inddraget. Der er således 51 %, 
som vurderer, at forældrene i høj eller meget høj grad er blevet inddraget, 16 % har 
angivet, at forældrene i hverken høj eller lav grad er blevet inddraget, mens 24 % 
har angivet, at forældrene i lav eller meget lav er blevet inddraget. 

Dette resultat skal ses i lyset af, at 20 % af børnene og de unge i vores undersøgelse 
er anbragt uden samtykke. Det vil sige, hvor kommunens børn og unge-udvalg har 
vurderet, at der var grundlag for at anbringe barnet eller den unge uden samtykke fra 
forældremyndighedens indehaver og den unge, der er fyldt 15 år, fordi de vurderer, 
at der er åbenbar risiko for, at barnets eller den unges sundhed eller udvikling lider 
alvorlig skade, hvis barnet eller den unge ikke anbringes.

Vi kan således konkludere, at der er over en tredjedel af de senest fraflyttede 
børn og unge (38 %), som i lav eller meget lav grad vurderes at være blevet 
inddraget i forhold til valget af anbringelsesforanstaltning, og for hver femte 
gælder dette også for deres forældre (24 %). Generelt inddrages forældrene dog 
oftere end børnene og de unge. Desuden skal det bemærkes, at ovenstående er 
respondenternes vurdering af kommunens inddragelse af de senest fraflyttede børn 

359 Ankestyrelsen (2021) s. 53.
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og unge og deres forældre, og ikke nødvendigvis siger noget om børnenes og de 
unges og deres forældres egne oplevelser af at blive inddraget. Forskning viser, at der 
kan herske forskellige opfattelser af, hvornår nogen er blevet inddraget, afhængig 
af hvem man spørger.360 Det er således muligt, at børnene og de unge og deres 
forældres oplevelser af inddragelse kan være anderledes end det, undersøgelsens 
resultater giver udtryk for. 

Inddragelse af børnene og de unge i det skriftlige arbejde på institutionen
Dette afsnit belyser inddragelsen af børnene og de unge under deres ophold på 
institutionerne. Vi har således også undersøgt, i hvor høj grad børnene inddrages i 
forbindelse med det skriftlige arbejde på institutionen (for eksempel handleplaner 
mv.). Resultaterne kan aflæses i figur III.38. 

Figur III.38:  I hvor høj grad vurderer du, at barnet/den unge er blevet inddraget i forbindelse med 
det skriftlige arbejde på institutionen (fx handleplaner mv.)? Sæt ét kryds. (N=1014)

Note: P-værdi (Pearson chi): 0,001.

Undersøgelsen viser, at størstedelen af børnene og de unge vurderes til blive inddraget 
i forbindelse med det skriftlige arbejde på institutionen. Der er således 14 %, som 
angiver, at de i meget høj grad blev inddraget; 38 %, som angiver, at de i høj grad 
blev inddraget; 24 %, som angiver, at de i hverken høj eller lav grad blev inddraget, 
mens henholdsvis 13 % og 11 % angiver, at de i lav eller meget lav grad blev 
inddraget. Samlet set er der således 52 % af respondenterne, som angiver, at barnet 
eller den unge i høj eller meget høj grad blev inddraget. Det er dog en forholdsvis 
stor andel på 24 %, som angiver, at barnet eller den unge i lav eller meget lav grad 
blev inddraget.

360 Jensen, Birgitte S. (2014), s. 256.

© Forlaget Klim



192

Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

Der er relativt set flere respondenter på de socialpædagogiske opholdssteder, som 
angiver, at barnet eller den unge i høj eller meget høj grad blev inddraget (66 %) 
sammenlignet med på døgninstitutionerne (45 %).

Ser vi på aldersfordelingen for ovenstående spørgsmål, viser undersøgelsen, at det 
særligt er de yngre målgrupper, som ikke bliver inddraget i det skriftlige arbejde. Når 
vi kigger på de børn og unge, som er i aldersgruppen 0-5 år, når de bliver anbragt, 
kan vi se, at det kun er 16 % i denne målgruppe, som i høj eller meget høj grad bliver 
inddraget, mens dette gælder for 36 % af de 6-12-årige, 62 % af de 13-17-årige og 
79 % af de 18-22-årige. 

Institutionens samarbejde med anbringelseskommunen samt  
inddragelse af børnene, de unge og deres forældre – en sammenfatning
I dette kapitel har vi haft fokus på at belyse institutionernes samarbejde med 
kommunen, herunder valg af anbringelsesforanstaltning, samt inddragelse af børnene, 
de unge og deres forældre i forbindelse med anbringelsen.

Undersøgelsen viser, at størstedelen af børnene og de unge anbringes på de pågæl-
dende institutioner med udgangspunkt i deres problemstilling og behandlingsbehov. 
Andre faktorer, som spillede en stor rolle i kommunens valg af anbringelsesforan-
staltning, er kommunens/sagsbehandlerens forudgående kendskab til og erfaring 
med institutionen, mulighed for relevant skoletilbud i forbindelse med anbringelse 
på institutionen samt barnets eller den unges forældres accept af anbringelsesstedet. 
Børn og unge, som er anbragt på døgninstitution, anbringes oftere på baggrund af, 
at anbringelsesstedet er tæt beliggende på barnets eller den unges familie, venner og 
netværk og/eller økonomiske hensyn i kommunen. Børn og unge, som er anbragt på 
socialpædagogiske opholdssteder, anbringes derimod oftere på baggrund af barnets 
eller den unges accept af stedet.

Undersøgelsen viser, at der i flere tilfælde ikke bliver afholdt et møde mellem 
institutionen og anbringelseskommunen om institutionens mulighed for at imøde-
komme barnets eller den unges behov forud for anbringelsen. Dette gælder særligt i 
forhold til børn og unge, som er anbragt på døgninstitutioner. Lidt under halvdelen 
af institutionerne modtager ikke handleplaner forud for anbringelsen, og for lidt 
under halvdelen af børnene og de unge bliver der ikke udleveret en beskrivelse eller 
udredning, som er dækkende for barnets eller den unges behov og vanskeligheder. 
Resultaterne indikerer, at institutionernes forudsætninger for at vurdere, om de er 
rustede til at håndtere individuelle behov, er begrænset, når børnene og de unge 
anbringes på institutionen. Dette kan have betydning for institutionernes muligheder 
for at imødekomme børnenes og de unges behov.

I forhold til samarbejdet med kommunen viser undersøgelsen, at instituti-
onerne ofte er tilfredse med samarbejdet med den anbringende kommune. De 
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 socialpædagogiske opholdssteder er oftere tilfredse med samarbejdet sammenlignet 
med døgninstitutionerne. Endvidere finder vi, at størstedelen af børnene og de unge 
vurderes til at være velanbragte på institutionerne. 

I forhold til inddragelse viser undersøgelsen, at der er over en tredjedel af de 
senest fraflyttede børn og unge, som i lav eller meget lav grad vurderes at være 
blevet inddraget i forhold til valget af anbringelsesforanstaltning, og for hver femte 
gælder dette også for deres forældre. Desuden er der omkring en fjerdedel, som 
vurderes til i lav eller meget lav grad at være blevet inddraget i forbindelse med det 
skriftlige arbejde på institutionen. Det gælder i særdeleshed børnene og de unge på 
døgninstitutionerne.
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KAPITEL III.5
Karakteristik af tre grupper af anbragte  
børn og unge på døgninstitutioner og  
socialpædagogiske opholdssteder

I de foregående kapitler konkluderer vi, at mange anbragte børn og unge på 
døgn institutioner og socialpædagogiske opholdssteder har en høj grad af problembe-
lastning på flere områder. I dette kapitel vil vi se nærmere på børnenes og de unges 
problematikker, herunder om problemerne særligt er koncentreret hos én gruppe 
af børn, eller om den høje grad af problembelastningen er fordelt ud over alle de 
senest fraflyttede børn og unge på forskellige områder. Analysen er inspireret af 
lignende analyser foretaget i undersøgelsen om familiepleje i Danmark fra 2017.361

Undersøgelsen om familiepleje i Danmark fra 2017 havde blandt andet til 
formål at belyse, om børn og unge, som anbringes i familiepleje, har en højere grad 
af vanskeligheder og særlige komplekse behov end tidligere. Med henblik på at 
undersøge dette spørgsmål blev der udvalgt to adskilte grupper af familieplejeanbragte 
børn og unge, som på flere områder kunne antages at have omfattende vanskeligheder 
og særligt komplekse behov. Den første gruppe er børn og unge med psykiatriske 
diagnoser, og den anden gruppe er børn og unge uden psykiatriske diagnoser, som 
vurderes at have en høj grad af særlige følelsesmæssige behov.

Undersøgelsen om familiepleje viser, at de to grupper af børn og unge på flere 
parametre skiller sig ud fra gennemsnittet ved, at de i høj grad er karakteriseret 
ved at have omfattende vanskeligheder og særligt komplekse behov. Undersøgelsen 
finder således, at særligt gruppen af børn og unge med en psykiatrisk diagnose, som 
udgør 39 % af alle de familieplejeanbragte børn og unge, skiller sig ud som gruppe 
ved, at der er en meget stor andel, som vurderes til i høj grad at have særlige behov 
inden for både følelsesmæssig udvikling, adfærd, relationer til både jævnaldrende og 
voksne, skoleforhold og faglighed. Den anden gruppe, som også rummer en større 
andel af børn og unge, der har mere omfattende vanskeligheder og særligt komplekse 
behov – dog i mindre grad end gruppen med en psykiatrisk diagnose – er gruppen 
af børn og unge, som ikke har en psykiatrisk diagnose, men som vurderes til at have 
en høj grad af særlige følelsesmæssige behov. Denne gruppe udgør 44 % af alle de 
familieplejeanbragte børn og unge.362

361 Bryderup, Inge M. et al. (2017).
362 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 486.
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De to grupper af børn og unge synes at indfange to forskellige dimensioner af 
problembelastning hos anbragte børn og unge. Vi har på denne baggrund valgt at 
bruge samme inddeling i denne analyse. Vi har således valgt at inddele de senest 
fraflyttede børn og unge i tre børne- og ungegrupper, som karakteriseres i det følgende:

1. Børnegruppe 1: Børn og unge med en psykiatrisk diagnose
2. Børnegruppe 2: Børn og unge uden en psykiatrisk diagnose, som vurderes til at 

have en høj grad af særlige følelsesmæssige behov
3. Børnegruppe 3: Børn og unge, som hverken har en psykiatrisk diagnose eller 

en høj grad af særlige følelsesmæssige behov.

Grupperne inddeles med udgangspunkt i to spørgsmål i spørgeskemaet, herunder 
spørgsmålet om, hvorvidt barnet eller den unge har en psykiatrisk diagnose, samt 
spørgsmålet om, i hvilken grad barnet eller den unge har særlige behov i forhold til 
følelsesmæssig udvikling.

I dette kapitel beskriver vi, hvad der karakteriserer de tre grupper, herunder hvor 
stor en andel de udgør af alle institutionsanbragte børn og unge, på hvilke områder 
de kan karakteriseres som havende omfattende vanskeligheder og særligt komplekse 
behov, samt hvordan de adskiller sig fra gennemsnittet af de institutionsanbragte 
børn og unge. Endvidere belyser vi, hvor disse børn og unge anbringes i forhold til, 
om de anbringes på nogle bestemte typer af institutioner for eksempel institutioner 
med intern skole eller institutioner med en høj andel uddannede pædagoger. I 
beskrivelsen af resultaterne fremhæves de områder, hvor der ses statistisk signifikante 
forskelle mellem de tre børnegrupper og gennemsnittet. Hvis en given sammenhæng 
er statistisk signifikant, betyder det, at sammenhængen er sikker nok bestemt til, at 
den er et udtryk for en reel sammenhæng, og altså ikke er udtryk for en tilfældighed 
eller for usikkerheder, der stammer fra det faktum, at vi ikke har information på alle 
institutioner og alle børn og unge fraflyttet disse institutioner.363 Se eventuelt bilag 
E for øvrige resultater samt signifikanstests.

I de foregående kapitler konkluderer vi, at børn og unge, der anbringes i familie-
pleje, har færre vanskeligheder og mindre komplekse behov sammenlignet med børn 
og unge, der anbringes på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. I 
dette kapitel belyses endvidere, hvordan de to grupper af børn, som også analyseres i 

363 Dette belyses på baggrund af en signifikanstest, hvor vi i analysen har sat et signifikansniveau på 
10 %. Dette betyder, at vores hypotese om, at der ikke er forskelle mellem de tre børnegrupper og 
gennemsnittet, forkastes, hvis der er mindre end 10 % sandsynlighed for, at vi får det resultat, vi har 
fået, givet at der reelt ingen forskel er. Det vil altså sige, at vi forkaster hypotesen om ingen forskelle 
og siger, at der er en statistisk signifikant sammenhæng, hvis sammenhængen i data er så stærk, at det 
er meget usandsynligt (<10 %), at den er udtryk for rene tilfældigheder. Da der er tale om et relativt 
lille sample, har vi valgt at sætte vores signifikansniveau på 10 %. 
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undersøgelsen om familiepleje, adskiller sig fra de børn og unge, som i familiepleje-
undersøgelsen karakteriseres som havende omfattende vanskeligheder og særligt 
komplekse behov.

Præsentationen af resultaterne følger strukturen i de foregående kapitler, hvor der 
først er fokus på fordelingen på køn, etnisk baggrund, alder, anbringelseslængde samt 
anbringelsestyper. Efterfølgende belyses anbringelsesårsager og anbringelseshistorik 
efterfulgt af en karakteristik af børnenes og de unges særlige behov, adfærd, skolegang 
med videre. Herefter belyses børnenes og de unges sociale relationer, efterfulgt af 
forhold omkring børnenes og de unges fraflytning. Afslutningsvist belyses selve 
anbringelsesprocessen, herunder valg af anbringelsessted og samarbejdet med den 
anbringende kommune. Resultaterne tager udgangspunkt i spørgeskemaet om 
de senest fraflyttede børn og unge, som er udfyldt af kontaktpædagog og/eller 
anden medarbejder med særligt kendskab til barnet eller den unge. Efterfølgende 
belyses, hvilke institutioner børnene og de unge anbringes på med udgangspunkt i 
spørgeskemaet om institutionen. 

Børn og unge med en psykiatrisk diagnose 
I undersøgelsen om familiepleje i Danmark fra 2017 karakteriseres børn og unge 
med en psykiatrisk diagnose som en særlig gruppe af børn og unge, hvor en stor 
andel har omfattende vanskeligheder og særligt komplekse behov.364 

I vores undersøgelse består gruppen af børn og unge med en psykiatrisk diagnose 
af 432 børn og unge svarende til 43 % af alle de institutionsanbragte børn og unge. 
Til sammenligning er der i undersøgelsen om familiepleje 39 % af de familiepleje-
anbragte, som placerer sig i denne gruppe.365 I nedenstående beskrivelse bruges 
betegnelsen Børnegruppe 1 om denne gruppe af børn og unge.366

Børnene og de unge fordelt på køn, etnisk baggrund, alder, anbringelseslængde samt 
anbringelsestyper
I dette afsnit præsenteres analysens resultater i forhold til børnegruppe 1 fordelt på 
køn, etnisk baggrund, alder, anbringelseslængde samt anbringelsestyper. Figur III.39 
viser fordelingen for børnegruppe 1 (blå søjle) sammenlignet med gennemsnittet 
(orange søjle).

364 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 486.
365 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 406. Spørgsmålet i denne undersøgelse er afgrænset til diagnoser 

givet af læge eller psykiatrien, hvilket ikke var tilfældet i undersøgelsen om familiepleje.
366 Resultaterne er i denne analyse afgrænset til børn og unge, hvor respondenterne både har besvaret 

spørgsmålet vedrørende, om barnet eller den unge havde en psykiatrisk diagnose, samt om barnet 
eller den unge havde særlige følelsesmæssige behov. Desuden er nogle af svarmulighederne grupperet 
anderledes end i kapitel II.2 samt kapitel III.1-III.4, hvorfor nogle procentandele varierer fra resulta-
terne i disse kapitler.
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Figur III.39:  Fordeling på køn, etnisk baggrund, alder, anbringelseslængde samt anbringelsestyper 
(Børnegruppe 1)

Note: P-værdier (t-test): Køn: 0,363; Etnisk baggrund: 0,002; 0-5 år ved anbringelsen: 0,005, 6-12 år ved anbringelsen: 0,024; 13-17 år 
ved anbringelsen: 0,001; 18-22 år ved anbringelsen: 0,548; Anbringelseslængde på op til et år: 0,007; Anbringelseslængde på cirka 2-3 
år: 0,299; Anbringelseslængde på 4 år eller mere: 0,084; Anbragt akut: 0,000; Anbringelse uden samtykke: 0,000.

Lidt over halvdelen af børnene og de unge i børnegruppe 1 er drenge (56 %), hvilket 
ikke adskiller sig væsentligt fra gennemsnittet (53 %). Der er færre af børnene og de 
unge i børnegruppe 1, der har en anden etnisk baggrund end dansk sammenlignet 
med gennemsnittet (15 % vs. 26 %). Børnene og de unge i børnegruppe 1 er typisk 
ældre, når de bliver anbragt på institutionen, sammenlignet med gennemsnittet. Der 
er således 26 % i denne gruppe, som er under 13 år, når de anbringes, sammenlignet 
med 37 % af gennemsnittet. Disse forskelle i alder i gruppe 1 sammenlignet med 
gennemsnittet kan eventuelt være udtryk for generelle forskelle blandt børn og unge 
med psykiatriske diagnoser. Undersøgelser viser, at børn og unge med psykiatriske 
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diagnoser generelt er ældre end børn og unge uden diagnoser.367 Børnene og de 
unge i børnegruppe 1 er generelt ældre end børnene og de unge i samme gruppe i 
undersøgelsen om familiepleje i Danmark.368

Børnegruppe 1 er typisk anbragt længere tid på institutionen end gennemsnittet. 
Der er således færre i børnegruppe 1, som har kortere anbringelser på op til cirka et år 
(32 % vs. 40 %), og flere har længere anbringelser på 4 år eller længere (32 % vs. 28 %).

Der er færre, som blev anbragt akut (20 %), og færre er anbragt uden samtykke 
(12 %) hos børnene og de unge i børnegruppe 1 sammenlignet med gennemsnittet, 
der ligger på henholdsvis 29 % og 20 %.

Børnenes og de unges anbringelsesårsager og anbringelseshistorik
I dette afsnit præsenteres børnegruppe 1 i forhold til anbringelsesårsager og anbringel-
seshistorik. Figur III.40 viser udvalgte karakteristika i relation til anbringelsesårsager 
og anbringelseshistorik for børnegruppe 1 sammenlignet med gennemsnittet.

Figur III.40: Anbringelsesårsager og anbringelseshistorik (Børnegruppe 1)369

Note: P-værdier (t-test): Ingen årsager knyttet til forældre: 0,003; En tidligere anbringelse: 0,323; To eller flere tidligere anbringelser: 
0,717; Ingen tidligere anbringelser: 0,313; Anbragt på grund af sammenbrud i tidligere anbringelse: 0,509; Hjemgivelse til forældre: 
0,389; Indlagt på psykiatrisk afdeling forud for anbringelsen: 0,000. 

367 Social- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed (2020) s. 6.
368 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 434.
369 Af hensyn til anonymitet er andele for børnegruppe 1 for årsager knyttet til barnet eller den unge ikke 

inddraget i figuren, men det er færre end gennemsnittet (P-værdi: 0,000).
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Børnegruppe 1 adskiller sig fra gennemsnittet af institutionsanbragte ved, at de 
sjældnere anbringes på grund af årsager knyttet til forældrene og oftere på grund af 
årsager knyttet til barnet eller den unge. Det er således stort set alle i børnegruppe 
1, som er anbragt på grund af årsager knyttet til barnet eller den unge.370 Samtidig 
er der ingen anbringelsesårsager knyttet til forældrene blandt 17 % i denne gruppe 
sammenlignet med 11 % af gennemsnittet. 

Til sammenligning er der ingen årsager knyttet til forældrene blandt 4 % af de 
familieplejeanbragte børn og unge i denne gruppe, mens der ingen årsager er knyttet 
til børnene eller de unge blandt 16 % i denne gruppe.371 Der er således mange 
flere af de institutionsanbragte i denne gruppe, som er anbragt på grund af årsager 
knyttet til barnet eller den unge, sammenlignet med den samme gruppe blandt de 
familieplejeanbragte børn og unge, mens færre er anbragt på grund af årsager knyttet 
til forældrene, hvilket ligner det generelle billede præsenteret i kapitel III.1.

Ser vi nærmere på de specifikke anbringelsesårsager, er der ikke overraskende flere 
i børnegruppe 1, som er anbragt på grund af en psykisk lidelse og/eller diagnose 
sammenlignet med gennemsnittet (85 % vs. 55 %), flere er anbragt på grund af 
misbrug og/eller udadreagerende adfærd (63 % vs. 56 %) og på grund af indadre-
agerende og/eller selvskadende adfærd (43 % vs. 37 %). 

I forhold til tidligere anbringelser adskiller denne gruppe sig ikke væsentligt fra 
gennemsnittet. Der er således 47 % af børnegruppe 1, der har tidligere anbringelser 
bag sig, sammenlignet med 43 % af gennemsnittet. I undersøgelsen om familiepleje 
i Danmark er det 43 % af de familieplejeanbragte i denne gruppe, som har været 
anbragt andre steder, før de blev anbragt i familieplejen.372

Børnegruppe 1 adskiller sig heller ikke væsentligt fra gennemsnittet med hensyn 
til, om de er anbragt på grund af sammenbrud i en tidligere anbringelse (27 % vs. 
25 %), eller i forhold til hvor stor en andel der har været hjemgivet til forældre 
enten i forbindelse med anbringelsen på institutionen eller tidligere anbringelser 
(31 % vs. 34 %).

Sammenlignet med gennemsnittet er der dog næsten dobbelt så mange i bør-
negruppe 1, som har været indlagt på psykiatrisk afdeling forud for anbringelsen 
(29 % vs. 16 %). Det er ikke overraskende, at børnegruppe 1 er overrepræsenteret 
i forhold til indlæggelse på psykiatrisk afdeling, da det må siges at være forven-
teligt, at børn og unge med psykiatriske diagnoser er overrepræsenteret på dette 
spørgsmål.

Karakteristik af børnenes og de unges udfordringer og særlige behov 
I dette afsnit gives en karakteristik af børnegruppe 1 i forhold til deres udfordringer 
og særlige behov. 

370 Procentandele er udeladt af hensyn til anonymitet.
371 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 437.
372 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 440.
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Ligesom det ikke er overraskende, at børnegruppe 1 er overrepræsenteret i 
forhold til indlæggelse på psykiatrisk afdeling, er det måske heller ikke overraskende, 
at denne gruppe oftere er anbragt med henblik på at give barnet eller den unge 
et specialiseret behandlingsforløb i forhold til psykiatriske diagnoser og psykiske 
lidelser (23 % vs. 13 %).

Figur III.41 viser børnenes og de unges særlige behov for børnegruppe 1 sam-
menlignet med gennemsnittet.

Figur III.41: Børnenes og de unges særlige behov (Børnegruppe 1)

Note: P-værdier (t-test): Høj grad af særlige behov i forhold til fysisk udvikling: 0,796; Høj grad af særlige behov i forhold til adfærd: 0,000, 
Høj grad af særlige behov i forhold til følelsesmæssig udvikling: 0,124; Høj grad af særlige behov i forhold til skole og daginstitution: 0,013; 
Høj grad af særlige behov i forhold til sundhed: 0,020; Høj grad af særlige behov i forhold til relationer til jævnaldrende og/eller voksne: 0,409.

Ser vi på børnenes og de unges særlige behov, adskiller børnegruppe 1 sig fra gennem-
snittet på flere områder. Der er således en højere andel af disse børn og unge, som har 
en høj grad af særlige behov i forhold til adfærd (91 % vs. 84 %), sundhedsforhold 
(60 % vs. 54 %) samt faglige behov i forhold til skole og daginstitution (77 % vs. 71 
%). På andre områder er der ikke markante forskelle (eksempelvis i forhold til fysisk 
og følelsesmæssig udvikling samt i forhold til relationer til jævnaldrende og/eller 
voksne). Dette er umiddelbart et udtryk for, at der generelt er en høj grad af særlige 
behov blandt anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder på disse områder.

Sammenligner man børnegruppe 1 blandt de institutionsanbragte børn og 
unge med samme gruppe blandt de familieplejeanbragte børn og unge, adskiller de 
institutionsanbragte sig ligeledes på nogle områder – men ikke alle. Der er således 
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flere af de institutionsanbragte, som har en høj grad af særlige behov i forhold 
til adfærd (91 % vs. 84 %) og sundhed (60 % vs. 51 %) sammenlignet med de 
familieplejeanbragte børn og unge, mens færre har en høj grad af særlige behov i 
forhold til fysisk udvikling (26 % vs. 45 %). Samtidig er der også en række områder, 
hvor der ikke er væsentlige forskelle, når man sammenligner de institutionsanbragte 
børn og unge i denne gruppe med de familieplejeanbragte børn og unge i samme 
gruppe. Der er således også store andele af de familieplejeanbragte børn og unge 
i denne gruppe, der har en høj grad af særlige behov i forhold til følelsesmæssig 
udvikling (90 %), faglige behov i forhold til skole og daginstitution (78 %) samt i 
forhold til relationer til jævnaldrende og voksne (hhv. 81 % og 74 %).

Der er flere af børnene og de unge i børnegruppe 1, som har udadreagerende adfærd 
i pressede situationer sammenlignet med gennemsnittet (56 % vs. 49 %), mens de 
ikke adskiller sig markant i forhold til indadreagerende adfærd (31 % vs. 34 %). Til 
sammenligning er der 49 % af de familieplejeanbragte børn og unge i denne gruppe, 
som har udadreagerende adfærd, mens 25 % har indadreagerende adfærd. Sammenlignet 
med gennemsnittet er der flere i børnegruppe 1, der modtager terapi under anbringelsen 
(44 % vs. 36 %), og færre har et uopfyldt behov for terapi (19 % vs. 26 %).

Figur III.42 viser udvalgte karakteristika for børnenes og de unges skolegang og 
faglige udfordringer for børnegruppe 1 sammenlignet med gennemsnittet.

Figur III.42: Børnenes og de unges skolegang (Børnegruppe 1)

Note: P-værdier (t-test): Ikke i den skolepligtige alder: 0,688; Folkeskole uden specialundervisning: 0,000; Folkeskole med specialunder-
visning: 0,989; Specialskole: 0,052; Intern skole: 0,012; Andet: 0,874; På et klassetrin under barnets/den unges alder: 0,001; Perioder 
uden skolegang: 0,001. Antallet af observationer varierer, da nogle spørgsmål kun er stillet til de respondenter, som har angivet, at barnet 
eller den unge var i den skolepligtige alder, da vedkommende blev anbragt på institutionen. 
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Når man ser på skolegang, adskiller børnegruppe 1 sig ligeledes ved, at der sammen-
lignet med gennemsnittet er flere, som har særlige behov i forhold til skole. Der er 
således en større andel af disse børn og unge, der går på intern skole eller specialskole 
(60 % vs. 49 %), flere går på et klassetrin under barnets eller den unges alder (55 % 
vs. 43 %), og flere har haft en periode uden skolegang i løbet af deres skolepligtige 
alder (53 % vs. 44 %). De institutionsanbragte børn og unge i børnegruppe 1 i 
adskiller sig ligeledes fra de familieplejeanbragte børn og unge i samme gruppe ved, 
at de i højere grad har udfordringer i forhold til skole. Blandt de familieplejeanbragte 
børn og unge i denne gruppe er det således 50 %, som går på intern skole eller på 
specialskole; 50 %, som går på et klassetrin under barnets eller den unges alder; 
samt omkring en fjerdedel, som har haft perioder af deres skolepligtige alder, hvor 
de ikke har gået i skole.373

Børnenes og de unges sociale relationer
I dette afsnit præsenteres børnegruppe 1 i forhold til temaet om sociale relationer. Figur 
III.43 viser udvalgte karakteristika for gruppen sammenlignet med gennemsnittet.

Figur III.43: Børnenes og de unges sociale relationer (Børnegruppe 1)

Note: P-værdier (t-test): Samvær med mor: 0,025; Samvær med far: 0,001; Jævnaldrende venner uden for institutionen: 0,120; 
Fritidsaktivitet: 0,427.

Generelt er der flere i børnegruppe 1, som har samvær med deres forældre sammen-
lignet med gennemsnittet af institutionsanbragte børn og unge. Der er således 91 % 
af gruppen, som har samvær med deres mor; og 73 %, som har samvær med deres 
far, sammenlignet med henholdsvis 88 % og 64 % af gennemsnittet. De institutions-
anbragte børn og unge i børnegruppe 1 adskiller sig fra de familieplejeanbragte børn 
og unge i samme gruppe ved, at der er flere af de institutionsanbragte børn og unge, 

373 Bryderup, Inge M. (2017) s. 450-453.
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der ser deres forældre. Der er således kun 79 og 56 % af de familieplejeanbragte i 
denne gruppe, som har samvær med deres mor og far.374

I forhold til venner og fritid adskiller denne børnegruppe sig ikke væsentligt 
fra gennemsnittet af institutionsanbragte børn og unge. Der er således 62 % af 
børnene og de unge i børnegruppe 1, som har venner uden for institutionen, som 
de ser ud over skole og daginstitution sammenlignet med 66 % af gennemsnittet af 
institutionsanbragte børn og unge. Ligeledes er der 38 % af børnene og de unge i 
børnegruppe 1, som har fritidsaktiviteter, sammenlignet med 40 % af gennemsnittet. 
Sammenlignet med de institutionsanbragte børn og unge i børnegruppe 1, er der 
flere af de familieplejeanbragte børn og unge i samme gruppe, der har venner, som 
de ser ud over skole og daginstitution (74 %).375

Børnenes og de unges fraflytning 
Dette afsnit har fokus på børnenes og de unges fraflytning for børnegruppe 1. 
Figur III.44 viser udvalgte spørgsmål i relation til fraflytning for børnegruppe 1 
sammenlignet med gennemsnittet.

Figur III.44: Børnenes og de unges fraflytning (Børnegruppe 1)376

Note: P-værdier (t-test): Flyttede til anden døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted: 0,002; Flyttede hjem til barnets/den unges 
mor og/eller far: 0,050; Flyttede i egen bolig: 0,281; Uplanlagt flytning: 0,535; Mål med anbringelsen opnået: 0,072.

374 Bryderup, Inge M. (2017) s. 441.
375 Bryderup, Inge M. (2017) s. 455.
376 Af hensyn til anonymitet er andele for børn og unge i børnegruppe 1, som flyttede i familiepleje eller 

anden familie eller netværk til barnet eller den unge, ikke inddraget i figuren, men det er færre end 
gennemsnittet (P-værdi: 0,000).
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I forhold til fraflytning viser resultaterne, at flere i denne gruppe flytter videre på 
en anden døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted, når de fraflytter 
institutionen (44 % vs. 35 %). En andel på 23 % af børnegruppen afslutter deres 
anbringelse på institutionen med sammenbrud, hvilket stemmer overens med 
gennemsnittet for institutionsanbragte børn og unge (22 %). Der er dog lidt færre 
i denne gruppe, hvor målene med anbringelsen vurderes at være opnået, når barnet 
eller den unge fraflytter institutionen (38 % vs. 43 %). Blandt de familieplejeanbragte 
børn og unge i samme gruppe er det omkring en tredjedel af de afsluttede anbringelser, 
som ender i sammenbrud.377

Valg af anbringelsessted, institutionens samarbejde med anbringelseskommunen samt 
inddragelse af børnene, de unge og deres forældre
I dette afsnit belyses børnegruppe 1 i forhold til valg af anbringelsessted, samarbejde 
med kommunen samt inddragelse. Figur III.45 viser, hvilke faktorer kommunen 
vægtede højest i forhold til valget af anbringelsesforanstaltning på udvalgte hensyn 
for børnegruppe 1 sammenlignet med gennemsnittet.

Figur III.45:  Faktorer, som institutionerne vurderer vægtede højt i forhold til kommunens valg 
af anbringelsesforanstaltning (Børnegruppe 1)

Note: P-værdier (t-test): Barnets/den unges problemstilling og behandlingsbehov: 0,099; Mulighed for relevant skoletilbud i forbindelse 
med anbringelse på institutionen: 0,183; Kommunens/sagsbehandlerens forudgående kendskab til og erfaring med institutionen: 0,030; 
At anbringelsesstedet har stort fokus på forældresamarbejde: 0,788; Barnets/den unges accept af anbringelsesstedet: 0,053; Barnets/den 
unges forældres accept af anbringelsesstedet: 0,003; Ledig plads/mangel på relevant tilbud: 0,109.

377 Bryderup, Inge M. (2017) s. 459.
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For børnegruppe 1 er det institutionernes vurdering, at kommunens valg af foran-
staltning oftere beror på barnets eller den unges problemstilling og behandlingsbehov 
(89 % vs. 86 %), børnenes og de unges accept af anbringelsesstedet (28 % vs. 23 
%) og/eller forældrenes accept af anbringelsesstedet (37 % vs. 29 %) sammenlignet 
med gennemsnittet af institutionsanbragte børn og unge.

Figur III.46 viser udvalgte faktorer i relation til samarbejdet med kommunen 
samt inddragelse for Børnegruppe 1 sammenlignet med gennemsnittet.

Figur III.46: Samarbejde med kommunen samt inddragelse (Børnegruppe 1)

Note: P-værdier (t-test): Modtog en dækkende beskrivelse/udredning, da barnet/den unges blev anbragt: 0,046; Modtog handleplan forud 
for anbringelsen: 0,027; Kontakt med sagsbehandleren flere gange om måneden: 0,133; Høj tilfredshed med både omfang og kvalitet af 
kontakt med sagsbehandleren: 0,486; Barnet/den unge vurderes velanbragt: 0,827; Høj grad af inddragelse af barn/ung og/eller forældre 
i forbindelse med valg af anbringelsesforanstaltning: 0,000.

Institutionerne oplever i højere grad at modtage en dækkende udredning (59 % vs. 
53 %) samt en handleplan (53 % vs. 47 %) på børnene og de unge i børnegruppe 
1 sammenlignet med gennemsnittet. Der er ikke væsentlige forskelle i forhold 
til institutionernes kontakt til den kommunale sagsbehandler, hverken i forhold 
til mængden af kontakt eller i forhold til tilfredsheden med kontakten, når man 
sammenligner med gennemsnittet af institutionsanbragte børn og unge. Endvidere 
er der ikke væsentlige forskelle på, hvor stor en andel som vurderes at være velanbragt 
på institutionen for denne gruppe af børn og unge sammenlignet med gennemsnittet. 
Flere vurderer, at barnet eller den unge og/eller barnets eller den unges forældre i 
høj grad blev inddraget i valget af anbringelsesforanstaltning sammenlignet med 
gennemsnittet (71 % vs. 59 %).
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Institutioner, som modtager børn og unge med psykiatriske diagnoser
I ovenstående afsnit har vi belyst en række områder, hvor børnene og de unge i 
børnegruppe 1 adskiller sig fra gennemsnittet af institutionsanbragte børn og unge, 
blandt andet i forhold til anbringelsesårsager samt børnenes og de unges særlige 
behov. I dette afsnit ser vi nærmere på, hvad det er for institutioner, som denne 
gruppe af børn anbringes på, herunder om de anbringes på nogle bestemte typer af 
institutioner for eksempel institutioner med intern skole eller institutioner med en 
høj andel af uddannede pædagoger.

Med hensyn til institutionstype adskiller børnegruppe 1 sig fra gennemsnittet ved, 
at flere anbringes på store og mellemstore institutioner med over 10 pladser (79 % 
vs. 73 %), flere anbringes på institutioner med intern skole (45 % vs. 38 %), flere 
anbringes på selvejende institutioner (52 % vs. 46 %) – og færre på offentlige (43 % 
vs. 49 %), samt på institutioner, som ikke har driftsoverenskomst med en kommune 
(70 % vs. 65 %). Endvidere anbringes børnegruppe 1 oftere på institutioner, som er 
beliggende i mindre byer eller uden for byzone sammenlignet med gennemsnittet 
(65 % vs. 59 %). Til gengæld er der ikke væsentlige forskelle i forhold til, om denne 
gruppe anbringes på døgninstitutioner eller socialpædagogiske opholdssteder, samt 
hvornår institutionerne er oprettet.

Ser vi på personalesammensætningen på de institutioner, hvor børnegruppe 1 
anbringes, er der ikke store forskelle, sammenlignet med gennemsnittet af institutions-
anbragte børn og unge. Der er flere i børnegruppe 1, som anbringes på institutioner 
med en normering på tre eller flere pædagogiske medarbejdere per barn (30 % vs. 21 
%), men der er ikke væsentlige forskelle set i forhold til procentandel af uddannede 
pædagoger, procentandel uden relevant uddannelse, procentandel nyansatte eller i 
forhold til mængden af supervision på institutionen.

Der er 58 % af børnegruppe 1, som anbringes på institutioner, som er godkendt 
til at modtage børn og unge med psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser, hvilket 
ikke adskiller sig væsentligt fra gennemsnittet (54 %). Til gengæld anbringes denne 
gruppe i mindre grad på institutioner, som er godkendt til børn og unge med alvorlige 
omsorgssvigt, vold, seksuelt misbrug i hjemmet (11 % vs. 18 %) og/eller med henblik på 
udredning (2 % vs. 5 %). Der er ikke væsentlige forskelle, når vi ser på institutionernes 
andre tilbud og ydelser, ud over at børnegruppe 1 oftere anbringes på institutioner, 
som har andre tilbud/ydelser målrettet andre udsatte grupper (55 % vs. 50 %).

Børnegruppe 1 anbringes oftere på institutioner, som prioriterer en struktur-
pædagogisk (17 % vs. 14 %), neuropædagogisk (12 % vs. 9 %) samt en individuel 
tilgang (19 % vs. 15 %). Endvidere anbringes børnegruppe 1 oftere på institutioner, 
hvor prioriteten er at skabe tryghed og forudsigelighed for barnet eller den unge 
som 1. eller 2. prioritet, når de prioriterer omsorgsopgaver i arbejdet med anbragte 
børn og unge (75 % vs. 71 %).
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Børn og unge uden en psykiatrisk diagnose, som vurderes til at have 
en høj grad af særlige følelsesmæssige behov
I dette afsnit præsenteres resultaterne vedrørende de børn og unge, som ikke har en 
psykiatrisk diagnose, men som vurderes at have en høj grad af særlige følelsesmæssige 
behov. I nedenstående beskrivelse bruges betegnelsen Børnegruppe 2 om denne 
gruppe af børn og unge.

Børnegruppe 2 består af 516 børn og unge svarende til 52 % af alle de institutions-
anbragte børn og unge. Til sammenligning er der i undersøgelsen om familiepleje 
44 % af de familieplejeanbragte børn og unge, som placerer sig i denne gruppe.378 

Børnene og de unge fordelt på køn, etnisk baggrund, alder, anbringelseslængde  
samt anbringelsestyper
I dette afsnit præsenteres analysens resultater i forhold til børnegruppe 2 fordelt på 
køn, etnisk baggrund, alder, anbringelseslængde samt anbringelsestyper. Figur III.47 
viser fordelingen for Børnegruppe 2 sammenlignet med gennemsnittet.

378 Bryderup, Inge M. et al. (2017) s. 431.
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Figur III.47:  Fordeling på køn, etnisk baggrund, alder, anbringelseslængde samt anbringelsestyper 
(Børnegruppe 2)

Note: P-værdier (t-test): Køn: 0,345; Etnisk baggrund: 0,004; 0-5 år ved anbringelsen: 0,040, 6-12 år ved anbringelsen: 0,015; 13-17 år 
ved anbringelsen: 0,004; 18-22 år ved anbringelsen: 0,156; Anbringelseslængde på op til cirka et år: 0,092; Anbringelseslængde på cirka 
2-3 år: 0,439; Anbringelseslængde på 4 år eller mere: 0,279; Anbragt akut: 0,011; Anbringelse uden samtykke: 0,003.

Som det fremgår af figur III.47, adskiller børnegruppe 2 sig ikke væsentligt fra 
gennemsnittet i forhold til kønsfordelingen. I denne gruppe er der således 50 % 
drenge sammenlignet med 53 % af gennemsnittet af institutionsanbragte børn og 
unge. Der er flere, som har en anden etnisk baggrund end dansk (33 % vs. 26 %), 
og børnene og de unge i denne gruppe er typisk lidt yngre end gennemsnittet. Der 
er således 47 % af børnene og de unge i denne gruppe, som er under 13 år, når de 
anbringes, sammenlignet med 37 % af gennemsnittet. Børnene og de unge i denne 
gruppe adskiller sig en smule fra gennemsnittet, da der er flere i denne gruppe, som 
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har kortere anbringelser på op til et år (44 % vs. 40 %). Børnegruppe 2 adskiller 
sig endvidere fra gennemsnittet, idet de oftere er anbragt akut (35 % vs. 29 %) og 
oftere uden samtykke (27 % vs. 20 %).

Børnenes og de unges anbringelsesårsager og anbringelseshistorik 
I dette afsnit præsenteres børnegruppe 2 i forhold til anbringelsesårsager og anbrin-
gelseshistorik. Figur III.48 viser fordelingen for børnegruppe 2 sammenlignet med 
gennemsnittet på udvalgte karakteristika. 

Figur III.48: Anbringelsesårsager og anbringelseshistorik (Børnegruppe 2)379

Note: P-værdier (t-test): Ingen årsager knyttet til forældre: 0,000; En tidligere anbringelse: 0,561; To eller flere tidligere anbringelser: 
0,941; Ingen tidligere anbringelser: 0,618; Anbragt på grund af sammenbrud i tidligere anbringelse: 0,863; Hjemgivelse til forældre: 0,609. 

I børnegruppe 2 er der flere end gennemsnittet, der ikke har anbringelsesårsager 
knyttet til barnet eller den unge selv,380 mens der er færre, som ikke er anbragt på 
grund af årsager knyttet til forældrene (6 % vs. 11 %). Ser vi på de specifikke årsager 
knyttet til forældrene, er denne gruppe af børn og unge oftere end gennemsnittet 
anbragt på grund af omsorgssvigt (79 % vs. 69 %), vold mod barnet eller den unge 
og/eller seksuelle overgreb (33 % vs. 25 %), forældres misbrug samt vold mellem 

379 Af hensyn til anonymitet er andele for børn og unge i børnegruppe 2, som havde været indlagt på psy-
kiatrisk afdeling forud for anbringelsen, ikke inddraget i figuren, men det er færre end gennemsnittet 
(P-værdi: 0,000). Ligeledes er andele for børn og unge, hvor der ingen årsager er knyttet til barnet 
eller den unge, men det er flere end gennemsnittet (0,006).

380 Procentandele er udeladt af hensyn til anonymitet.
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forældrene og/eller kriminalitet hos forældre (41 % vs. 34 %). Der er ikke væsentlige 
forskelle i forhold til tidligere anbringelser (henholdsvis 43 % og 43 %, som har 
tidligere anbringelser bag sig), om barnet eller den unge er anbragt på grund af 
sammenbrud (26 % vs. 25 %) og/eller om barnet eller den unge har været hjemgivet 
til forældre (35 % vs. 34 %). Derimod er der er færre af børnene og de unge i denne 
gruppe, som har været indlagt på psykiatrisk afdeling forud for anbringelsen.381 

Karakteristik af børnenes og de unges udfordringer og særlige behov
I dette afsnit gives en karakteristik af Børnegruppe 2 i forhold til deres udfordringer 
og særlige behov. 

Sammenlignet med gennemsnittet anbringes denne gruppe af børn og unge 
oftere, hvor målet med anbringelsen er at sikre barnets eller den unges sikkerhed/
sundhed på grund af alvorlige omsorgssvigt, vold, seksuelt misbrug i hjemmet med 
videre (15 % vs. 10 %) samt med henblik på udredning (10 % vs. 6 %). 

Figur III.49 viser børnenes og de unges særlige behov sammenlignet med gen-
nemsnittet.

Figur III.49: Børnenes og de unges særlige behov (Børnegruppe 2)

Note: P-værdier (t-test): Høj grad af særlige behov i forhold til fysisk udvikling: 0,770; Høj grad af særlige behov i forhold til adfærd: 
0,541, Høj grad af særlige følelsesmæssige behov: 0,000; Høj grad af særlige behov i forhold til skole og daginstitution: 0,484; Høj grad 
af særlige behov i forhold til sundhed: 0,307; Høj grad af særlige behov i forhold til relationer til jævnaldrende og/eller voksne: 0,181.

Ud over at alle børnene og de unge i denne gruppe har en høj grad af særlige 
følelsesmæssige behov, adskiller børnegruppe 2 sig ikke væsentligt fra gennemsnittet 

381 Procentandele er udeladt af hensyn til anonymitet.
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i forhold til særlige behov på de andre områder. Blandt børnene og de unge i 
børnegruppe 2 er det således 26 %, som har en høj grad af særlige behov i forhold 
til fysisk udvikling (sammenlignet med et gennemsnit på 25 %); 82 %, som har en 
høj grad af særlige behov i forhold til adfærd (sammenlignet med 84 %); 69 %, som 
har en høj grad af særlige faglige behov (sammenlignet med 71 %); 51 % har en 
høj grad af særlige behov i forhold til sundhed (sammenlignet med 54 %), mens 85 
% har en høj grad af særlige behov i forhold til relationer til jævnaldrende og/eller 
voksne (sammenlignet med 82 %). Børnene og de unge i børnegruppe 2 adskiller 
sig heller ikke væsentligt i forhold til adfærd i pressede situationer. Sammenlignet 
med gennemsnittet er der flere i denne gruppe, som ikke modtager terapi, men hvor 
institutionen vurderer, at barnet eller den unge har behov for terapi (32 % vs. 26 %).

I undersøgelsen om familiepleje adskiller børnene og de unge uden en psykiatrisk 
diagnose med en høj grad af særlige følelsesmæssige behov sig fra gennemsnittet 
ved, at de i højere grad har særlige behov på flere områder.382 I denne undersøgelse 
ser vi nærmere, at børnene og de unge i denne gruppe ligner gennemsnittet af alle 
institutionsanbragte børn og unge. Når børnegruppe 2 ikke adskiller sig mere fra 
gennemsnittet, skyldes det formentligt, at der generelt er en høj grad af problem-
belastning hos børn og unge anbragt på døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder, som det også fremgår af de foregående kapitler. Desuden fylder 
børnegruppe 2 forholdsvis meget blandt alle de institutionsanbragte børn og unge 
(52 %), hvilket også har betydning for, at der ikke ses større forskelle. 

Desuden ser vi, at der sammenlignet med de familieplejeanbragte børn og unge i 
denne gruppe er flere af de institutionsanbragte børn og unge, som har en høj grad 
af særlige behov i forhold til adfærd (82 % vs. 72 %), skole og daginstitution (69 % 
vs. 61 %), sundhed (51 % vs. 41 %) samt i forhold til relationer til jævnaldrende og 
voksne (85 % vs. henholdsvis 69 % og 67 %). Dog adskiller de institutionsanbragte 
børn og unge i børnegruppe 2 sig ikke væsentligt fra de familieplejeanbragte i samme 
gruppe i forhold til reaktioner i pressede situationer.383

Figur III.50 viser udvalgte karakteristika i relation til børnenes og de unges skole-
gang og faglige udfordringer for børnegruppe 2 sammenlignet med gennemsnittet.

382 Bryderup, Inge M. (2017) s. 471.
383 Bryderup, Inge M. (2017) s. 471.
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Figur III.50: Børnenes og de unges skolegang (Børnegruppe 2)

Note: P-værdier (t-test): Ikke i den skolepligtige alder: 0,836; Folkeskole uden specialundervisning: 0,000; Folkeskole med specialunder-
visning: 0,971; Specialskole: 0,034; Intern skole: 0,148; Andet: 0,704; På et klassetrin under barnets/den unges alder: 0,004; Perioder 
uden skolegang: 0,015. Antallet af observationer varierer, da nogle spørgsmål kun er stillet til de respondenter, som har angivet, at barnet 
eller den unge var i den skolepligtige alder, da vedkommende blev anbragt på institutionen. 

Set i forhold til skole og uddannelse ser børnegruppe 2 umiddelbart ud til at klare sig lidt 
bedre end gennemsnittet. Der er således færre, som går på specialskole (14 % vs. 18 %), 
mens flere går i folkeskole uden specialundervisning (24 % vs. 16 %). Færre går på et 
klassetrin under barnets eller den unges alder (35 % vs. 43 %), og færre har haft perioder 
af deres skolepligtige alder, hvor de ikke har gået i skole (37 % vs. 44 %). Spørgsmålet 
omkring skolegang for denne gruppe af de familieplejeanbragte børn og unge er i mindre 
grad beskrevet i undersøgelsen om familiepleje i Danmark, da der på disse spørgsmål 
ikke er væsentlige forskelle sammenlignet med gennemsnittet af familieplejeanbragte 
børn og unge. Vi kan dog se, at de institutionsanbragte i børnegruppe 2 adskiller sig fra 
de familieplejeanbragte i samme gruppe ved, at der er flere af de institutionsanbragte 
børn og unge, der har haft perioder uden skolegang (37 % vs. 31 %).

Børnenes og de unges sociale relationer
I dette afsnit præsenteres børnegruppe 2 i forhold til temaet om sociale relationer. 
Figur III.51 viser fordelingen for børnegruppe 2 sammenlignet med gennemsnittet 
på udvalgte spørgsmål.
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Figur III.51: Børnenes og de unges sociale relationer (Børnegruppe 2)

Note: P-værdier (t-test): Samvær med mor: 0,295; Samvær med far: 0,011; Jævnaldrende venner uden for institutionen: 0,227; 
Fritidsaktivitet: 0,284.

Børnegruppe 2 adskiller sig ikke væsentligt fra gennemsnittet af institutionsanbragte 
børn og unge, når det kommer til samvær med mor (henholdsvis 86 % og 88 %). 
Denne gruppe ligger dog under gennemsnittet, når det drejer sig om samvær med far 
(57 % vs. 64 %). De institutionsanbragte børn og unge adskiller sig ikke væsentligt 
fra de familieplejeanbragte børn og unge i samme gruppe på dette område. Blandt 
de familieplejeanbragte børn og unge i denne gruppe er der således 85 %, som ser 
deres mor; og 59 %, som ser deres far.384

Set i forhold til venner og fritidsinteresser adskiller børnegruppe 2 sig ikke 
væsentligt fra gennemsnittet. De fleste har jævnaldrende venner uden for institu-
tionen, som de ser uden for skole og daginstitution (69 % vs. 66 %) og lidt under 
halvdelen har en fritidsinteresse (43 % vs. 40 %). Blandt de familieplejeanbragte 
børn og unge i denne gruppe har 78 % jævnaldrende venner, som de ser ud over 
skole og daginstitution.385

Børnenes og de unges fraflytning
Dette afsnit har fokus på børnenes og de unges fraflytning for børnegruppe 2. 
Figur III.52 viser udvalgte karakteristika for denne gruppe sammenlignet med 
gennemsnittet.

384 Bryderup, Inge M. (2017) s. 469.
385 Bryderup, Inge M. (2017) s. 477.
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Figur III.52: Børnenes og de unges fraflytning (Børnegruppe 2)

Note: P-værdier (t-test): Flyttede til anden døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted: 0,017; Flyttede til familiepleje eller anden 
familie eller netværk til barnet/den unge: 0,003; Flyttede hjem til barnets/den unges mor og/eller far: 0,160; Flyttede i egen bolig: 0,221; 
Uplanlagt flytning: 0,606; Mål med anbringelsen opnået: 0,268.

Børnegruppe 2 adskiller sig fra gennemsnittet ved, at de oftere flytter i familiepleje 
eller til anden familie eller netværk til barnet eller den unge (17 % vs. 11 %), når de 
fraflytter institutionen. Men de adskiller sig ikke væsentligt i forhold til uplanlagte 
flytninger (henholdsvis 21 % og 22 %), og om målene med anbringelsen vurderes 
opnået (46 % vs. 43 %).

Valg af anbringelsessted, institutionens samarbejde med anbringelseskommunen samt 
inddragelse af børnene, de unge og deres forældre
I dette afsnit belyses børnegruppe 2 i forhold til valg af anbringelsessted, samarbejde 
med kommunen samt inddragelse. Figur III.53 viser, hvilke faktorer kommunen 
vægtede højest i forhold til valget af anbringelsesforanstaltning på udvalgte hensyn 
for børnegruppe 2 sammenlignet med gennemsnittet.
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Figur III.53:  Faktorer, som institutionerne vurderer, vægtede højt i forhold til kommunens valg 
af anbringelsesforanstaltning (Børnegruppe 2)

Note: P-værdier (t-test): Barnets/den unges problemstilling og behandlingsbehov: 0,655; Mulighed for relevant skoletilbud i forbindelse 
med anbringelse på institutionen: 0,566; Kommunens/sagsbehandlerens forudgående kendskab til og erfaring med institutionen: 0,159; 
At anbringelsesstedet har stort fokus på forældresamarbejde: 0,598; Barnets/den unges accept af anbringelsesstedet: 0,024; Barnets/den 
unges forældres accept af anbringelsesstedet: 0,010; Ledig plads/mangel på relevant tilbud: 0,235.

Børnegruppe 2 adskiller sig fra gennemsnittet ved, at institutionerne sjældnere 
vurderer, at de er blevet anbragt på den specifikke institution på baggrund af barnets 
eller den unges (18 % vs. 23 %) og/eller forældrenes accept af anbringelsesstedet 
(23 % vs. 29 %).

Figur III.54 viser udvalgte faktorer i relation til samarbejdet med kommunen 
samt inddragelse for børnegruppe 2 sammenlignet med gennemsnittet.
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Figur III.54: Samarbejde med kommunen samt inddragelse (Børnegruppe 2)

Note: P-værdier (t-test): Modtog en dækkende beskrivelse/udredning, da barnet/den unges blev anbragt: 0,147; Modtog handleplan forud 
for anbringelsen: 0,156; Kontakt med sagsbehandleren flere gange om måneden: 0,269; Høj tilfredshed med både omfang og kvalitet af 
kontakt med sagsbehandleren: 0,612; Barnet/den unge vurderes velanbragt: 0,602; Høj grad af inddragelse af barn/ung og/eller forældre 
i forbindelse med valg af anbringelsesforanstaltning: 0,001.

Børnegruppe 2 adskiller sig fra gennemsnittet, ved at der er flere institutioner, der 
ikke modtager en handleplan (49 % vs. 44 %). Til gengæld adskiller de sig ikke 
væsentligt i forhold til kontakt med den kommunale samarbejdspartner, hverken 
i forhold til omfang eller kvalitet, ligesom der heller ikke er væsentlige forskelle i 
forhold til, om barnet eller den unge vurderes som velanbragt på institutionen. 

Børnene og de unge samt deres forældre vurderes i mindre grad at være blevet 
inddraget i valget af anbringelsesforanstaltning sammenlignet med gennemsnittet. 
Blandt børnene og de unge i børnegruppe 2 er det således 51 %, som angiver, at 
barnet eller den unge og/eller forældrene i høj grad blev inddraget, sammenlignet 
med et gennemsnit på 59 %.

Institutioner, som modtager børn og unge uden en psykiatrisk diagnose, som vurderes at 
have en høj grad af særlige følelsesmæssige behov
Børnegruppe 2 adskiller sig ikke væsentligt fra gennemsnittet af institutionsanbragte 
børn og unge i forhold til, hvor de bliver anbragt, hvis man ser på institutionernes 
strukturelle karakteristika.

Set i forhold til personalesammensætningen er der heller ikke væsentlige forskelle 
i forhold til procentandel uddannede pædagoger, procentandel medarbejdere uden 
relevant uddannelse samt procentandel nyansatte. Til gengæld adskiller børnegruppe 
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2 sig fra gennemsnittet, ved at de oftere anbringes på institutioner, som har en 
normering på under tre pædagogiske medarbejdere per barn (88 % vs. 79 %).

Med hensyn til institutionernes målgruppebeskrivelse kan vi se, at en større andel 
af børnegruppe 2 anbringes på institutioner, som er godkendt til at modtage børn og 
unge med alvorlige omsorgssvigt, vold, seksuelt misbrug i hjemmet (25 % vs. 18 %), 
og lidt flere anbringes på institutioner, som har fokus på udredning (7 % vs. 5 %).

Børnegruppe 2 anbringes sjældnere på institutioner, som har andre tilbud/ydelser 
målrettet andre udsatte grupper (45 % vs. 50 %).

Sammenlignet med gennemsnittet anbringes børn og unge i børnegruppe 2 oftere 
på institutioner, som prioriterer den tilknytnings- og relationsfokuseret tilgang (74 
% vs. 64 %).

Børn og unge, som hverken har en psykiatrisk diagnose eller en høj 
grad af særlige følelsesmæssige behov
Den sidste gruppe udgøres af de sidste 5 % af vores sample (svarende til 53 individer) 
og består af børn og unge, som hverken har en psykiatrisk diagnose eller en høj grad 
af særlige følelsesmæssige behov, og som herved på mange måder er mindre belastet 
end de øvrige to grupper. Selvom denne gruppe af børn og unge har en lavere grad af 
problembelastning, må det forventes, at børnene og de unge i denne gruppe også i et 
eller andet omfang har særlige behov og vanskeligheder, alene med baggrund i, at de 
er anbragt. I nedenstående beskrivelse bruges betegnelsen Børnegruppe 3 om denne 
gruppe. Da der er tale om en meget lille gruppe, er resultaterne af denne analyse 
forbundet med forholdsvis stor usikkerhed. Dette kan betyde, at hvad der ligner 
store forskelle i procentpoint, kan være forbundet med så stor usikkerhed, at det 
kan være udtryk for en tilfældighed. Ligesom i ovenstående beskrivelser fremhæves 
forskelle, der er statistisk signifikante. 

Denne gruppe er ikke karakteriseret i undersøgelsen om familiepleje. Vi kan derfor 
ikke foretage sammenligninger med undersøgelsen om familiepleje for denne gruppe. 

Børnene og de unge fordelt på køn, etnisk baggrund, alder, anbringelseslængde samt 
anbringelsestyper
I dette afsnit præsenteres analysens resultater i forhold til børnegruppe 3 fordelt på 
køn, etnisk baggrund, alder, anbringelseslængde samt anbringelsestyper. Figur III.55 
viser fordelingen for børnegruppe 3 sammenlignet med gennemsnittet.
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Figur III.55: Fordeling på køn, etnisk baggrund, alder, anbringelseslængde samt anbringelsestyper 
(Børnegruppe 3)

Note: P-værdier (t-test): Køn: 0,606; Etnisk baggrund: 0,029; 0-5 år ved anbringelsen: 0,204, 6-12 år ved anbringelsen: 0,010; 13-17 år 
ved anbringelsen: 0,960; 18-22 år ved anbringelsen: 0,089; Anbringelseslængde på op til cirka et år: 0,021; Anbringelseslængde på cirka 
2-3 år: 0,509; Anbringelseslængde på 4 år eller mere: 0,019; Anbragt akut: 0,078; Anbringelse uden samtykke: 0,489.

Børnegruppe 3 adskiller sig ikke væsentligt fra gennemsnittet i forhold til kønsfor-
deling. Der er således 57 % af børnene og de unge i denne gruppe, som er drenge, 
sammenlignet med 53 % af gennemsnittet af institutionsanbragte børn og unge. 
Der er en større andel med en anden etnisk baggrund end dansk (42 % vs. 26 %) 
i denne gruppe, og denne gruppe er generelt ældre end gennemsnittet. Børnene og 
de unge i denne gruppe adskiller sig ligeledes fra gennemsnittet ved, at der er flere 
korte anbringelser (57 % vs. 40 %), og flere anbringes akut (42 % vs. 29 %).
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Børnenes og de unges anbringelsesårsager og anbringelseshistorik 
I dette afsnit præsenteres børnegruppe 3 i forhold til anbringelsesårsager og an-
bringelseshistorik. Figur III.56 viser udvalgte karakteristika for børnegruppe 3 
sammenlignet med gennemsnittet.

Figur III.56: Anbringelsesårsager og anbringelseshistorik (Børnegruppe 3)386

Note: P-værdier (t-test): Ingen årsager knyttet til forældre: 0,959; Ingen årsager knyttet til barnet/den unge: 0,006: En tidligere anbringelse: 
0,185; To eller flere tidligere anbringelser: 0,062; Ingen tidligere anbringelser: 0,133; Anbragt på grund af sammenbrud i tidligere 
anbringelse: 0,000; Hjemgivelse til forældre: 0,387. 

Børnegruppe 3 adskiller sig ikke fra gennemsnittet med hensyn til anbringelsesårsager 
knyttet til forældrene, idet 11 % angives til ikke at være anbragt grundet årsager 
knyttet til forældrene, hvilket er det samme som gennemsnittet. Til gengæld er der 
sammenlignet med gennemsnittet flere i børnegruppe 3, som ikke er anbragt grundet 
årsager knyttet til barnet eller den unge (26 % vs. 9 %). Der er færre i denne gruppe, 
som har to eller flere tidligere anbringelser bag sig (9 % vs. 17 %), færre som er 
anbragt på grund af sammenbrud i tidligere anbringelse (8 % vs. 25 %) samt færre, 
der har været indlagt på psykiatrisk afdeling forud for anbringelsen.387

386 Af hensyn til anonymitet er andele for børn og unge i børnegruppe 3, som havde været indlagt på psy-
kiatrisk afdeling forud for anbringelsen, ikke inddraget i figuren, men det er færre end gennemsnittet 
(P-værdi: 0,000).

387 Procentandele er udeladt af hensyn til anonymitet.
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Karakteristik af børnenes og de unges udfordringer og særlige behov
I dette afsnit gives en karakteristik af børnegruppe 3 i forhold til deres udfordringer 
og særlige behov. Figur III.57 viser børnenes og de unges særlige behov sammenlignet 
med gennemsnittet.

Figur III.57: Børnenes og de unges særlige behov (Børnegruppe 3)

Note: P-værdier (t-test): Høj grad af særlige behov i forhold til fysisk udvikling: 0,016; Høj grad af særlige behov i forhold til adfærd: 
0,000; Høj grad af særlige følelsesmæssige behov: 0,000; Høj grad af særlige behov i forhold til skole og daginstitution: 0,000; Høj grad 
af særlige behov i forhold til sundhed: 0,000; Høj grad af særlige behov i forhold til relationer til jævnaldrende og/eller voksne: 0,000.

Som det fremgår af figur III.57, adskiller børnegruppe 3 sig markant fra gennemsnittet 
ved, at de i langt mindre grad har særlige behov på samtlige områder. Der er således 
13 % af børnene og de unge i denne gruppe, som har en høj grad af særlige behov 
i forhold til fysisk udvikling (mod et gennemsnit på 25 %). Ligeledes har kun 32 
% af gruppen en høj grad af særlige behov i forhold til adfærd mod et gennemsnit 
på 84 %. Ikke overraskende, da dette har været udvælgelseskriteriet for denne 
gruppe, er der ingen af børnene og de unge i denne gruppe, som har en høj grad 
af særlige følelsesmæssige behov sammenlignet med 92 % af gennemsnittet af 
institutionsanbragte børn og unge. Desuden er der markant færre i denne gruppe, 
som har en høj grad af særlige behov i forhold til skole og daginstitution (38 % vs. 
71 %), sundhed (26 % vs. 54 %) samt i forhold til relationer til jævnaldrende og/
eller voksne (42 % vs. 82 %) sammenlignet med gennemsnittet. 

Denne gruppe udviser også i langt mindre grad udadreagerende adfærd i pressede 
situationer (15 % vs. 49 %) sammenlignet med gennemsnittet. Endvidere er der 
markant færre af børnene og de unge i denne gruppe, som modtager psykologisk 
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terapi, sammenlignet med gennemsnittet (11 % vs. 36 %), og de fleste af dem, der 
ikke modtager terapi, vurderes ikke at have et behov (55 % vs. 27 %).

Figur III.58 viser udvalgte karakteristika i forhold til børnenes og de unges skole-
gang og faglige udfordringer for børnegruppe 3 sammenlignet med gennemsnittet.

Figur III.58: Børnenes og de unges skolegang (Børnegruppe 3)

Note: P-værdier (t-test): Ikke i den skolepligtige alder: 0,074; Folkeskole uden specialundervisning: 0,838; Folkeskole med specialunder-
visning: 0,927; Specialskole: 0,619; Intern skole: 0,003; Andet: 0,181; På et klassetrin under barnets/den unges alder: 0,150; Perioder 
uden skolegang: 0,041. Antallet af observationer varierer, da nogle spørgsmål kun er stillet til de respondenter, som har angivet, at barnet 
eller den unge var i den skolepligtige alder, da vedkommende blev anbragt på institutionen. 

Også i forhold til skolegang er denne gruppe mindre belastet end gennemsnittet. 
Der er således kun 9 % i denne gruppe, som går på intern skole (sammenlignet med 
et gennemsnit på 31 %), og 30 %, som i perioder af den skolepligtige alder ikke har 
gået i skole (sammenlignet med 44 %).

Børnenes og de unges sociale relationer
I dette afsnit præsenteres børnegruppe 3 i forhold til temaet om sociale relationer. 
Figur III.59 viser fordelingen for børnegruppe 3 sammenlignet med gennemsnittet 
på udvalgte områder.
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Figur III.59: Børnenes og de unges sociale relationer (Børnegruppe 3)

Note: P-værdier (t-test): Samvær med mor: 0,050; Samvær med far: 0,591; Jævnaldrende venner uden for institutionen: 0,390; 
Fritidsaktivitet: 0,141.

Børnegruppe 3 adskiller sig fra gennemsnittet ved, at de i lavere grad har samvær med 
mor. Der er således 75 % af børnene og de unge i denne gruppe, som har samvær 
med deres mor, mod et gennemsnit på 88 %. Der er 60 % af børnene og de unge i 
denne gruppe, der har samvær med deres far, mod et gennemsnit på 64 %. 

Børnegruppe 3 adskiller sig ikke væsentligt fra gennemsnittet i forhold til venner 
og fritid. Der er således 72 %, som har venner uden for institutionen, som de ser 
uden for skole og daginstitution (sammenlignet med et gennemsnit på 66 %), og 
30 % har en fritidsinteresse (sammenlignet med et gennemsnit på 40 %). 

Børnenes og de unges fraflytning 
Dette afsnit har fokus på børnenes og de unges fraflytning for børnegruppe 3. Figur 
III.60 viser udvalgte faktorer i relation til fraflytning for denne gruppe sammenlignet 
med gennemsnittet.
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Figur III.60: Børnenes og de unges fraflytning (Børnegruppe 3)388

Note: P-værdier (t-test): Flyttede til anden døgninstitution eller socialpædagogisk opholdssted: 0,017; Flyttede hjem til barnets/den unges 
mor og/eller far: 0,427; Flyttede i egen bolig: 0,472; Uplanlagt flytning: 0,846; Mål med anbringelsen opnået: 0,091. 

Børnegruppe 3 flytter sjældnere til en anden døgninstitution eller socialpædagogisk 
opholdssted, når de flytter fra institutionen, sammenlignet med gennemsnittet 
(21 % vs. 35 %). Sammenbrudsandsynligheden for børnene og de unge i denne 
gruppe ligner sammenbrudssandsynligheden for gennemsnittet (21 % vs. 22 %), 
men målene med anbringelsen vurderes oftere at være opnået, når de flytter fra 
institutionen (55 % vs. 43 %).

Valg af anbringelsessted, institutionens samarbejde med anbringelseskommunen samt 
inddragelse af børnene, de unge og deres forældre
I dette afsnit belyses børnegruppe 3 i forhold til valg af anbringelsessted, samarbejde 
med kommunen samt inddragelse. Figur III.61 viser, hvilke faktorer kommunen 
vægtede højest i forhold til valget af anbringelsesforanstaltning på udvalgte hensyn 
for børnegruppe 3 sammenlignet med gennemsnittet.

388 Af hensyn til anonymitet er andele for børn og unge i børnegruppe 3, som flyttede i familiepleje eller 
anden familie eller netværk til barnet eller den unge, ikke inddraget i figuren.
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Figur III.61: Faktorer, som institutionerne vurderer, vægtede højt i forhold til kommunens valg 
af anbringelsesforanstaltning (Børnegruppe 3)

Note: P-værdier (t-test): Barnets/den unges problemstilling og behandlingsbehov: 0,013; Mulighed for relevant skoletilbud i forbindelse 
med anbringelse på institutionen: 0,008; Kommunens/sagsbehandlerens forudgående kendskab til og erfaring med institutionen: 0,100; 
At anbringelsesstedet har stort fokus på forældresamarbejde: 0,229; Barnets/den unges accept af anbringelsesstedet: 0,266; Barnets/den 
unges forældres accept af anbringelsesstedet: 0,167; Ledig plads/mangel på relevant tilbud: 0,607.

Børnene og de unge i børnegruppe 3 anbringes oftere end gennemsnittet på den 
specifikke institution på baggrund af kommunens/sagsbehandlerens forudgående 
kendskab til og erfaring med institutionen (51 % vs. 39 %).

Figur III.62 viser udvalgte faktorer i relation til samarbejdet med kommunen 
samt inddragelse for børnegruppe 3 sammenlignet med gennemsnittet.
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Figur III.62: Samarbejde med kommunen samt inddragelse (Børnegruppe 3)

Note: P-værdier (t-test): Modtog en dækkende beskrivelse/udredning, da barnet/den unges blev anbragt: 0,260; Modtog handleplan forud 
for anbringelsen: 0,033; Kontakt med sagsbehandleren flere gange om måneden: 0,377; Høj tilfredshed med både omfang og kvalitet af 
kontakt med sagsbehandleren: 0,000; Barnet/den unge vurderes velanbragt: 0,279; Høj grad af inddragelse af barn/ung og/eller forældre 
i forbindelse med valg af anbringelsesforanstaltning: 0,237.

Der er færre af institutionerne, som modtager en handleplan (32 % vs. 47 %) for 
børnene og de unge, i denne gruppe sammenlignet med gennemsnittet. Der er ikke 
væsentlige forskelle i forhold til omfanget af kontakt for denne gruppe, men der 
er flere af institutionerne, der er tilfredse med samarbejdet med den kommunale 
samarbejdspartner (85 % vs. 55 %). Denne gruppe adskiller sig ikke væsentligt i 
forhold til, hvor stor en andel der vurderes velanbragt – ej heller i forhold til, hvor stor 
en andel der er blevet inddraget i forbindelse med valget af anbringelsesforanstaltning. 

Institutioner, som modtager børn og unge uden en psykiatrisk diagnose samt uden en høj 
grad af særlige følelsesmæssige behov
Børnegruppe 3 adskiller sig fra gennemsnittet ved, at de oftere anbringes på mindre 
institutioner (40 % vs. 27 %), offentlige institutioner (62 % vs. 49 %) samt instituti-
oner med driftsoverenskomst (50 % vs. 35 %) sammenlignet med gennemsnittet. De 
anbringes derimod sjældnere på institutioner, som har intern skole (15 % vs. 38 %). 

Denne gruppe anbringes oftere på institutioner, hvor der er en højere andel af 
medarbejdere uden relevant uddannelse (42 % vs. 30 %), og sjældnere på institu-
tioner, der tilbyder efterværn (63 % vs. 78 %).
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Karakteristik af tre grupper af anbragte børn og unge på døgninstitutioner 
og socialpædagogiske opholdssteder – en sammenfatning
Dette kapitel har haft til formål at give en karakteristik af tre grupper af børn og 
unge. Kapitlet beskriver således, hvad der karakteriserer de tre grupper, herunder hvor 
stor en andel de udgør af alle institutionsanbragte børn og unge, på hvilke områder 
de kan karakteriseres som havende omfattende vanskeligheder og særligt komplekse 
behov, samt hvordan de adskiller sig fra gennemsnittet af de institutionsanbragte børn. 
Endvidere har vi belyst, hvor de tre grupper af børn og unge anbringes, i forhold til om 
de anbringes på nogle bestemte typer af institutioner som for eksempel institutioner 
med intern skole eller institutioner med en høj andel uddannede pædagoger. 

Den første børnegruppe, børnegruppe 1, består af børn og unge med en psykiatrisk 
diagnose. Det er en børnegruppe bestående af 432 børn svarende til 43 % af 
alle de institutionsanbragte børn og unge. Denne gruppe er karakteriseret ved på 
flere områder at have mere omfattende vanskeligheder og særligt komplekse behov 
sammenlignet med gennemsnittet. Dette gælder eksempelvis i forhold til adfærd, 
sundhedsforhold og i særdeleshed i forhold til faglige behov. Der er således flere af 
børnene og de unge i denne gruppe, som går i en form for specialskole (intern skole 
eller specialskole), og flere går på et klassetrin under barnets eller den unges alder. 

Denne gruppe er karakteriseret ved typisk at være ældre børn, som oftere anbringes 
på baggrund af årsager knyttet til barnet eller den unge selv. Der er typisk tale om 
ikke-akutte anbringelser af længere varighed, og anbringelserne er oftere forbundet 
med en højere grad af frivillighed. Der er således færre anbringelser uden samtykke, 
ligesom at børnene og de unge samt deres forældre i højere grad har været involveret 
i valget af anbringelsesforanstaltning. Endvidere er der flere af børnene og de unge i 
denne gruppe, som har samvær med deres forældre, sammenlignet med gennemsnittet 
af institutionsanbragte børn og unge. 

Ser vi på, hvilke institutioner Børnegruppe 1 anbringes på, er der typisk tale om 
større institutioner. Disse institutioner er karakteriseret ved, at de oftere har intern 
skole, og de har oftere en høj normering af pædagogiske medarbejdere. Endvidere 
anbringes børn og unge med psykiatriske diagnoser oftere på institutioner, som 
prioriterer en strukturpædagogisk, neuropædagogisk samt en individuel tilgang. 
Dette kan tyde på, at der er tale om specialiserede institutioner, som blandt andet 
prioriterer nogle af de mere behandlingsorienterede tilgange.

Den anden børnegruppe, børnegruppe 2, består af børn og unge uden en psy-
kiatrisk diagnose, men med en høj grad af særlige følelsesmæssige behov. Det 
er en børnegruppe bestående af 516 børn og unge svarende til 52 % af alle de 
institutionsanbragte børn og unge. Denne gruppe er karakteriseret ved, at den på flere 
områder ligner gennemsnittet af institutionsanbragte børn og unge. Dette er måske 
ikke overraskende, da denne gruppe også fylder forholdsvis meget i forhold til alle de 
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institutionsanbragte børn og unge. Børnegruppe 2 ligner således gennemsnittet af 
institutionsanbragte børn og unge, når man ser på særlige behov i forhold til fysisk 
udvikling, adfærd, skole og daginstitution, sundhed samt relationer til jævnaldrende 
og/eller voksne. I forhold til skole og uddannelse ser denne gruppe umiddelbart ud 
til at klare sig bedre end gennemsnittet af institutionsanbragte børn og unge.

Denne gruppe er karakteriseret ved, at der typisk er tale om yngre børn, og der er 
flere i denne gruppe, som er anbragt på grund af årsager knyttet til forældrene. Denne 
gruppe af børn og unge er oftere anbragt med henblik på at sikre barnets eller den 
unges sikkerhed/sundhed på grund af alvorlige omsorgssvigt, vold, seksuelt misbrug 
i hjemmet og/eller med henblik på udredning. Endvidere er anbringelserne af disse 
børn og unge karakteriseret ved, at børnene og de unge oftere er blevet anbragt akut, 
og der er oftere en lavere grad af inddragelse sammenlignet med gennemsnittet. Der 
er således flere anbringelser uden samtykke, og færre af børnene og de unge og/eller 
deres forældre vurderes at være blevet inddraget i valget af anbringelsesforanstaltning. 

På spørgsmålet om, hvor børnene og de unge i børnegruppe 2 anbringes, er der 
ligeledes mange områder, hvor de ikke adskiller sig væsentligt fra gennemsnittet. 
Børnene og de unge i børnegruppe 2 anbringes oftere på institutioner med en lavere 
normering af pædagogiske medarbejdere. Der er flere i børnegruppe 2, som anbringes 
på institutioner, som definerer deres målgruppe som børn og unge med alvorlige 
omsorgssvigt, vold, seksuelt misbrug i hjemmet og/eller med fokus på udredning. 
Endvidere anbringes børnegruppe 2 oftere på institutioner, som har prioriteret en 
tilknytnings- og relationsfokuseret tilgang som 1. eller 2. prioritet. 

Den sidste gruppe af børn, børnegruppe 3, består af børn og unge uden en psykia-
trisk diagnose eller en høj grad af særlige følelsesmæssige behov. Det er en børnegruppe 
bestående af 53 børn og unge svarende til 5 % af alle de institutionsanbragte børn 
og unge. Denne gruppe adskiller sig fra gennemsnittet ved, at de i langt mindre 
grad har særlige behov på samtlige områder herunder også i forhold til skolegang. 

Denne gruppe af børn og unge er karakteriseret ved typisk at være ældre end 
gennemsnittet af institutionsanbragte børn og unge, og der er en stor andel i denne 
gruppe, som har en anden etnisk baggrund end dansk. Denne gruppe er sjældnere 
anbragt på grund af årsager knyttet til barnet eller den unge og har sjældnere flere 
anbringelser bag sig. Også for denne gruppe af børn og unge er der oftere tale om 
akutanbringelser, og anbringelserne er oftere af kortere varighed. 

Børnegruppe 3 anbringes oftere på institutioner, som har en højere andel af 
medarbejdere uden relevant uddannelse for arbejdet med anbragte børn og unge. 

På trods af forskelle mellem de tre grupper både i forhold til særlige behov, anbrin-
gelsesårsager og anbringelsestyper samt i forhold til, hvilke institutioner børnene og 
de unge anbringes på, er der stort set ikke forskel på sammenbrudssandsynligheden 
for de tre grupper. I kapitel V.1 belyses, hvilke karakteristika ved institutioner, 
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børn og unge samt anbringelsesforløb som kan knyttes til sammenbrud, og hvilke 
karakteristika der kan knyttes til mere stabile anbringelsesforløb, samt om det er 
nogle særlige karakteristika, der er på spil, for forskellige grupper af børn. 

Overordnet viser analyserne, som det også blev konkluderet i de foregående 
kapitler, at anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder samlet set har en højere grad af problembelastning sammenlignet 
med børn og unge, som anbringes i familiepleje. Det er således 95 % af de insti-
tutionsanbragte børn og unge i vores undersøgelse, som placerer sig i de første to 
grupper, som er karakteriseret ved at have en høj grad af omfattende vanskeligheder 
og særligt komplekse behov, sammenlignet med omkring 83 % af børnene og de 
unge i undersøgelsen om familiepleje. 

Endvidere finder vi, at børnegruppe 2 i vores undersøgelse på mange områder 
ligner gennemsnittet af institutionsanbragte børn og unge, mens de på nogle 
områder, særligt i forhold til skolegang, er mindre udfordret end gennemsnittet af 
institutionsanbragte børn og unge. Dette resultat står umiddelbart i modsætning til 
resultaterne i undersøgelsen om familiepleje i Danmark, hvor børnene og de unge 
i denne gruppe i højere grad end gennemsnittet havde omfattende vanskeligheder 
og særligt komplekse behov. 

Desuden peger vores undersøgelse på, at institutionsanbragte børn og unge 
også inden for grupperne har en højere grad af problembelastning sammenlignet 
med de familieplejeanbragte børn og unge. Så ud over at de to børnegrupper, som 
er karakteriseret ved at have en høj grad af omfattende vanskeligheder og særligt 
komplekse behov, er større blandt de institutionsanbragte børn og unge, er der 
også en større andel inden for grupperne, som har en højere grad af særlige behov, 
sammenlignet med de familieplejeanbragte børn og unge i samme gruppe. Disse 
forskelle kan til dels være udtryk for aldersforskelle mellem børnene og de unge i 
de to anbringelsesformer.
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KAPITEL III.6
Karakteristik af anbragte børn og unge på døgninsti-
tutioner og socialpædagogiske opholdssteder – en 
sammenfatning

Denne del III har haft til formål at give en omfattende karakteristik af de senest 
fraflyttede børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, 
og herunder at belyse eventuelle forskelle mellem børnene og de unge på de to 
anbringelsesformer. Kapitlet har endvidere haft fokus på at belyse forskelle mellem 
børn og unge anbragt på institutioner og børn og unge anbragt i familiepleje.

Overordnet viser undersøgelsen, at en stor del af de senest fraflyttede børn og 
unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder har en høj grad af 
problembelastning på flere områder. 

Undersøgelsen viser, at der er lidt flere drenge end piger anbragt på institutionerne, 
og størstedelen er over 12 år, når de anbringes på institutionen. Der er lidt over en 
fjerdedel, som har en anden etnisk baggrund end dansk, hvilket overstiger andelen 
med anden etnisk baggrund i hele befolkningen. Børnene og de unge har i gennemsnit 
været anbragt på institutionen i 3 år. Samlet set er der omkring en tredjedel af 
børnene og de unge, som er anbragt akut, og en femtedel af anbringelserne, som 
er uden samtykke. 

De hyppigste anbringelsesårsager knyttet til forældrene er omsorgssvigt, psykisk 
lidelse og forældres misbrug, mens de hyppigste årsager knyttet til børnene og de unge 
er udadreagerende adfærd, psykisk lidelse og skoleproblemer. I forhold til tidligere 
anbringelser viser undersøgelsen, at det er lidt under halvdelen af børnene og de 
unge, der har været anbragt andre steder, før de anbringes på institutionen. Der er 
samlet set en fjerdedel af børnene og de unge, som bliver anbragt på institutionen 
grundet sammenbrud i en tidligere anbringelse, og lige under en fjerdedel har 
været hjemgivet til forældrene enten i forbindelse med tidligere anbringelser eller i 
forbindelse med anbringelsen på institutionen. 

Undersøgelsen viser endvidere, at for de fleste af børnene og de unge er målet med 
anbringelsen at give socialpædagogisk behandling/støtte i forhold til følelsesmæssig 
udvikling, adfærd og sociale kompetencer, selvstændighed, hygiejne, sundhed, trivsel 
med videre. Dette kan således karakteriseres som værende kerneydelsen af det social-
pædagogiske arbejde på danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

Der er en stor del af de senest fraflyttede børn og unge, som har en høj grad af 
særlige behov på en lang række områder. Det er således størstedelen af børnene og 
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de unge, der har en høj grad af særlige behov i forhold til adfærd, følelsesmæssig 
udvikling, sundhedsforhold, relationer til jævnaldrende eller voksne samt faglige 
behov i skole og daginstitution. Desuden er der en stor del, som har særlige behov i 
forhold til fysisk udvikling. Institutionerne vurderer selv, at de i høj grad er rustede 
til at håndtere børnenes og de unges særlige behov. 

Undersøgelsen viser, at størstedelen af børnene og de unge mest af alt fremstår 
som udadvendte, når de befinder sig på institutionen, og størstedelen fremstår glade 
og veltilpasse, når de befinder sig på institutionen. Der er også mange, som mest af 
alt fremstår både triste og vrede, men der er samtidig en del, som fremstår trygge, 
når de befinder sig på institutionen. Fælles for størstedelen af børnene og de unge 
er også, at de fleste fremstår tryggere efter at være blevet anbragt på institutionen. 
De fleste af børnene og de unge er udadreagerende, når de befinder sig i pressede 
situationer. Undersøgelsen viser tillige, at der er en forholdsvis stor andel af de senest 
fraflyttede børn og unge, som har konflikter mindst en gang om ugen inden for 
flere af de forskellige sociale rum (institutionen, skole og daginstitution med videre).

I forhold til psykiatriske diagnoser viser undersøgelsen, at lidt under halvdelen af 
børnene og de unge har en diagnose givet af læge eller psykiatrien, samt at lidt over 
halvdelen af de børn og unge, som har en psykiatrisk diagnose, er medicineret som 
følge af diagnosen. Der er omkring en tredjedel af børnene og de unge, som modtager 
psykologisk terapi under anbringelsen på institutionen, og der er en forholdsvis stor 
andel blandt dem, der ikke modtager terapi, som vurderes at have behov.

I forhold til de senest fraflyttede børn og unges skolegang viser undersøgelsen, 
at størstedelen går i en form for specialskole (intern skole eller specialskole), mens 
forholdsvis få går i almindelig folkeskole uden specialundervisning. Der er en 
forholdsvis stor andel af børnene og de unge, som ikke trives i skolen, og en stor 
del af børnene og de unge går på et klassetrin under barnets eller den unges alder. 
Mange af børnene og de unge har haft perioder af deres skolepligtige alder, hvor 
de ikke har gået i skole. Der er en forholdsvis stor andel af de børn og unge, som 
afslutter folkeskolen, der helt eller delvist fritages for at aflægge prøve, ligesom en 
forholdsvis stor andel går op til afgangsprøverne på særlige vilkår. Størstedelen af de 
børn og unge, som afslutter folkeskolen, påbegynder en uddannelse efter folkeskolen.

Undersøgelsen viser, at der er en forholdsvis stor andel af børnene og de unge, som 
oplever begrænsninger i forhold til deres sociale relationer. Der er således lidt over en 
tiendedel, som aldrig ser deres mor, samt lidt over en tredjedel, som aldrig ser deres 
far. En stor del af de senest fraflyttede børn og unge oplever at blive adskilt fra deres 
søskende i forbindelse med anbringelsen, og omkring en tredjedel har ikke jævnaldrende 
venner uden for institutionen, som de ser uden for daginstitution og skole.

Undersøgelsen viser, at en stor andel af de senest fraflyttede børn og unge flytter 
videre i et andet anbringelsestilbud efter deres anbringelse på institutionen, mens en 

© Forlaget Klim



231

Kapitel III.6: Karakteristik af anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder – en sammenfatning

mindre andel flytter hjem til deres forældre eller anden familie og netværk eller i egen 
bolig med eller uden støtte. Størstedelen fraflytter institutionen, mens de er i alderen 
13-17 år, hvilket passer med, at en anbringelse naturligt ophører, når en ung fylder 18 
år, medmindre barnet eller den unge tilbydes efterværn. En femtedel af børnene og de 
unge oplever, at fraflytningen fra institutionen ender i sammenbrud, forstået således 
at fraflytningen ikke er planlagt. Oftest er det kommunen eller institutionen, som 
tager initiativ til fraflytning i forhold til de uplanlagte fraflytninger, og dette begrundes 
oftest med uoverensstemmelser mellem barnets eller den unges problematikker og 
behandlingsbehov og institutionens tilbud. Undersøgelsen viser, at målene med 
anbringelsen i størstedelen af tilfældene ikke er opnået i høj eller meget høj grad, 
når børnene og de unge fraflytter institutionen. Størstedelen af de senest fraflyttede 
børn og unge har ikke kontakt med institutionen efter fraflytningen. Omkring en 
fjerdedel af de fraflyttede unge over 17 år modtager efterværn pr. 01.08.2020, og 
størstedelen af disse unge modtager efterværn på institutionen. 

På spørgsmålene vedrørende kommunens valg af anbringelsesforanstaltning viser 
undersøgelsen, at størstedelen af børnene og de unge anbringes på de pågældende 
institutioner med udgangspunkt i deres problemstilling og behandlingsbehov. 
Andre faktorer, som spillede en stor rolle i kommunens valg af anbringelsesforan-
staltning, er kommunens/sagsbehandlerens forudgående kendskab til og erfaring 
med institutionen, mulighed for relevant skoletilbud i forbindelse med anbringelse 
på institutionen samt barnets eller den unges forældres accept af anbringelsesstedet. 
Undersøgelsen viser, at der i en del tilfælde ikke bliver afholdt et møde mellem 
institutionen og anbringelseskommunen vedrørende institutionens mulighed for at 
imødekomme barnets eller den unges behov forud for afgørelsen om anbringelsen. 
Lidt under halvdelen af institutionerne modtager ikke handleplaner forud for 
anbringelsen, og hos lidt under halvdelen af børnene og de unge bliver der ikke 
udleveret en beskrivelse eller udredning, som er dækkende for barnets eller den unges 
behov og vanskeligheder. Undersøgelsen viser endvidere, at institutionerne ofte er 
tilfredse med samarbejdet med den anbringende kommune, samt at størstedelen 
af børnene og de unge vurderes at være velanbragt på institutionen. Undersøgelsen 
viser desuden, at der er over en tredjedel af de senest fraflyttede børn og unge, som 
i lav eller meget lav grad vurderes at være blevet inddraget i forhold til valget af 
anbringelsesforanstaltning, og for hver femte gælder dette også for deres forældre. 
Desuden er der omkring en fjerdedel, som vurderes til i lav eller meget lav grad at 
være blevet inddraget i forbindelse med det skriftlige arbejde på institutionen. Det 
gælder i særdeleshed børnene og de unge på døgninstitutionerne.

Undersøgelsen viser, at der på en række områder er forskelle på børn og unge 
anbragt på døgninstitution sammenlignet med børn og unge anbragt på social-
pædagogiske opholdssteder.
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Eksempelvis viser undersøgelsen i forhold til anbringelsesårsager og anbringelses-
historik, at sammenlignet med de døgninstitutionsanbragte børn og unge er der flere 
af børnene og de unge på socialpædagogiske opholdssteder, som er anbragt på grund 
af årsager knyttet til forældrene, og flere af børnene og de unge på socialpædagogiske 
opholdssteder har været anbragt andre steder, før de anbringes på institutionen.

Der ses mindre forskelle mellem de to institutionstyper i forhold til børnenes og 
de unges særlige behov. De døgninstitutionsanbragte børn og unge har lidt oftere 
en høj grad af særlige behov i forhold til fysisk udvikling. De fremstår oftere triste, 
vrede og frygtsomme sammenlignet med børnene og de unge på socialpædagogiske 
opholdssteder. Til gengæld er der lidt flere af børnene og de unge på socialpædagogiske 
opholdssteder, som fagligt ligger under middel i matematik, sammenlignet med 
børnene og de unge på døgninstitutioner. 

Sammenlignet med de socialpædagogiske opholdssteder er døgninstitutionerne 
umiddelbart karakteriseret ved at have et større fokus på børnenes og de unges 
familier – særligt i forhold til forældresamarbejde. De døgninstitutionsanbragte 
har således oftere samvær med forældrene, og flere har samvær på institutionen, 
sammenlignet med børnene og de unge på socialpædagogiske opholdssteder. Desuden 
er der flere af de døgninstitutionsanbragte børn og unge, som har søskende anbragt 
på samme institution, sammenlignet med børnene og de unge på socialpædagogiske 
opholdssteder. Denne tendens ses også i kommunernes valg af anbringelsesforan-
staltning, hvor der er flere af de børn og unge, som anbringes på døgninstitutioner, 
som anbringes på grund af, at anbringelsesstedet er tæt beliggende på barnets eller 
den unges familie, venner og netværk.

Anbringelserne på de socialpædagogiske opholdssteder er derimod karakteriseret 
ved at have et større fokus på inddragelse og frivillighed sammenlignet med anbrin-
gelserne på døgninstitution. Sammenlignet med døgninstitutionsanbragte børn og 
unge anbringes børn og unge på socialpædagogiske opholdssteder oftere på baggrund 
af barnets eller den unges accept af anbringelsen. Desuden vurderes børnene og de 
unge i højere grad at være blevet inddraget i valget af anbringelsesforanstaltning, og 
flere af de unge vurderes til at blive inddraget i det skriftlige arbejde på institutionen.

Undersøgelsen viser, at der er flere af børnene og de unge på de socialpædagogiske 
opholdssteder, som har jævnaldrende venner uden for institutionen, og flere går til 
fritidsaktiviteter, sammenlignet med døgninstitutionsanbragte børn og unge. Flere 
af børnene og de unge, som har været anbragt på socialpædagogiske opholdssteder, 
har fortsat kontakt med institutionen, efter at de er flyttet fra institutionen.

Undersøgelsen peger på, at samarbejdet mellem institutionen og de kommunale 
myndigheder umiddelbart opleves mere positivt blandt de socialpædagogiske op-
holdssteder end blandt døgninstitutionerne. Der er således flere af respondenterne 
på de socialpædagogiske opholdssteder, som angiver, at der har været afholdt et 
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møde mellem institutionen og kommunen vedrørende institutionens mulighed for 
at imødekomme barnets eller den unges særlige behov forud for anbringelsen, og flere 
af respondenterne på de socialpædagogiske opholdssteder angiver, at de er tilfredse 
med samarbejdet med den anbringende kommune. Dog er der færre af børnene og 
de unge på døgninstitutionerne, som oplever, at anbringelsen ender i sammenbrud.

Undersøgelsen viser samtidig, at der på en række områder ikke er væsentlige for-
skelle mellem børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. 
Dette gælder eksempelvis i forhold til fordeling på køn, alder, etnisk oprindelse, 
anbringelseslængde samt anbringelsestyper. Dette gælder endvidere i forhold til 
børnenes og de unges særlige behov med hensyn til adfærd, følelsesmæssig udvikling, 
sundhedsforhold og relationer til jævnaldrende. Ligeledes er der ikke væsentlige 
forskelle på børnenes og de unges psykiske helbred, herunder psykiatriske diagnoser 
samt medicinering i den forbindelse, indlæggelser på psykiatrisk afdeling samt med 
hensyn til, om der er foretaget en psykiatrisk udredning. Desuden er der ikke forskel 
på, hvor stor en andel af børnene og de unge som har samvær med deres forældre. 
Undersøgelsen viser desuden, at der i dag er mindre forskelle mellem anbragte børn 
og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder i forhold til køn 
og alder end for 20 år siden. 

Undersøgelsen peger på, at børnenes og de unges grader af problembelastning 
varierer på tværs af institutioner. Vi har således karakteriseret tre grupper af børn og 
unge, som afspejler forskelligheder i forhold til særlige behov, anbringelsesårsager og 
anbringelsestyper samt i forhold til, hvilke institutioner børnene og de unge anbringes på. 

Den første gruppe, som består af børn og unge med en psykiatrisk diagnose 
(Børnegruppe 1), er i høj grad er karakteriseret ved på flere områder at have mere 
omfattende vanskeligheder og særligt komplekse behov sammenlignet med gen-
nemsnittet af institutionsanbragte børn og unge. Denne gruppe, som omfatter 43 
% af alle de institutionsanbragte børn og unge, er karakteriseret ved oftere at være 
anbragt på baggrund af årsager knyttet til barnet eller den unge selv, og der er typisk 
tale om ikke-akutte anbringelser af længere varighed. Denne gruppe af børn bliver 
typisk anbragt på større institutioner, som ofte har intern skole, og som typisk har 
en høj normering af pædagogiske medarbejdere.

Den anden gruppe, som består af børn og unge uden en psykiatrisk diagnose, men 
som vurderes at have en høj grad af særlige følelsesmæssige behov (Børnegruppe 2), er 
karakteriseret ved, at den på flere områder ligner gennemsnittet af institutionsanbragte 
børn og unge. Denne børnegruppe, som omfatter 52 % af alle de institutionsanbragte 
børn og unge, er karakteriseret ved oftere at være anbragt på baggrund af årsager knyttet 
til forældrene. Denne gruppe af børn og unge er oftere anbragt med henblik på at 
sikre barnets eller den unges sikkerhed/sundhed på grund af alvorlige omsorgssvigt, 
vold, seksuelt misbrug i hjemmet og/eller med henblik på udredning. Denne gruppe 
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af børn anbringes oftere på institutioner med en lavere normering af pædagogiske 
medarbejdere, som typisk prioriterer en tilknytnings- og relationsfokuseret tilgang.

Den tredje gruppe, som består af børn og unge, som hverken har en psykiatrisk 
diagnose eller en høj grad af særlige følelsesmæssige behov (Børnegruppe 3), er 
karakteriseret ved, at de i langt mindre grad har særlige behov på samtlige områder. 
Denne børnegruppe, som omfatter 5 % af alle de institutionsanbragte børn og 
unge, er karakteriseret ved, at de sjældnere er anbragt på grund af årsager knyttet til 
barnet eller den unge, og de har sjældnere flere anbringelser bag sig. Denne gruppe 
anbringes oftere på institutioner, som har en højere andel af medarbejdere uden 
relevant uddannelse for arbejdet med anbragte børn og unge. 

Undersøgelsen bekræfter tidligere undersøgelser, som peger på, at børn og unge 
anbragt på institutioner har en højere grad af problembelastning sammenlignet med 
børn og unge anbragt i familiepleje. Børn og unge anbragt på institutioner anbringes 
eksempelvis oftere på grund af årsager knyttet til barnet eller den unge sammenlignet 
med børn og unge anbragt i familiepleje. Der er flere af de institutionsanbragte børn 
og unge, som har en høj grad af særlige behov i forhold til adfærd, følelsesmæssig 
udvikling, sundhedsforhold samt relationer til jævnaldrende og/eller voksne. Der 
er en større andel af børn og unge på institutioner, som har en psykiatrisk diagnose, 
sammenlignet med de familieplejeanbragte børn og unge, og flere er medicinerede 
i forhold til deres psykiatriske diagnose. Børnene og de unge, som er anbragt på 
institutioner, har en højere grad af særlige behov i forhold til skole, flere går på 
et klassetrin under barnets eller den unges alder, og flere har haft perioder uden 
skolegang i løbet af deres skolepligtige alder. 

At de institutionsanbragte børn og unge har en højere grad af problembelastning, 
kommer særligt til udtryk i analysen af de tre forskellige børnegrupper, hvoraf de to 
første også er beskrevet blandt familieplejeanbragte børn og unge i undersøgelsen 
om familiepleje. Det er således 95 % af de institutionsanbragte børn og unge i vores 
undersøgelse, som placerer sig i de første to grupper, som er karakteriseret ved at have 
en høj grad af omfattende vanskeligheder og særligt komplekse behov, sammenlignet 
med omkring 83 % af børnene og de unge i undersøgelsen om familiepleje. 

Desuden viser vores undersøgelse, at institutionsanbragte børn og unge også 
inden for grupperne har en højere grad af problembelastning sammenlignet med 
de familieplejeanbragte børn og unge. Så ud over at de to børnegrupper, som er 
karakteriseret ved at have en høj grad af omfattende vanskeligheder og særligt 
komplekse behov, er større blandt de institutionsanbragte børn og unge, er der 
også en større andel inden for grupperne, som har en højere grad af særlige behov, 
sammenlignet med de familieplejeanbragte børn og unge i samme gruppe.
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Den eksisterende forskning om anbragte børn og unges skolegang peger på, at en 
vellykket skolegang er den største beskyttelsesfaktor for både socialt udsatte og 
anbragte børn og unge.389 Samtidig viser undersøgelser, at mange anbragte børn og 
unge har store vanskeligheder i forhold til skolegang, og at de ofte klarer sig dårligere 
i skolen sammenlignet med deres jævnaldrende.390 

I del III fremgår det, at en andel på 39 % af alle institutionsanbragte børn og 
unge i den skolepligtige alder går i interne skoler. På den baggrund har vi i dette 
kapitel valgt at formidle undersøgelsens resultater i forhold til en karakteristik af de 
institutioner, der har interne skoler. I det næste kapitel IV.2 giver vi en karakteristik 
af de børn og unge, der modtager deres undervisning i interne skoler.

Undervisningen af anbragte børn og unge, herunder de interne skoler, har 
generelt haft omfattende politisk og forskningsmæssig bevågenhed gennem de seneste 
2-3 årtier, ligesom der er udformet en række konsulentrapporter og ministerielle 
rapporter om området.

I 1998 sker der grundlæggende ændringer i lovgivningen vedrørende undervisning 
af anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. 
Folketinget vedtager Lov nr. 412 “Lov om ændring af folkeskolen”. I denne lovgivning 
defineres undervisningen på døgninstitutioner, socialpædagogiske opholdssteder og 
dagbehandlingstilbud som specialundervisning, og denne undervisning henføres 
under folkeskolens regelsæt. Desuden præciseres regler for godkendelse, tilsyn og 
rådgivning i forbindelse med undervisningen på anbringelsessteder.391 Baggrunden 
for disse lovændringer er at finde i et udvalgsarbejde i Undervisningsministeriet,392 
hvor man vurderer, “at undervisningspligten for en ikke ubetydelig del af de anbragte 
børn opfyldes i ringe grad”. Undervisningspligten på døgninstitutioner har siden 1989 
været omfattet af folkelovens bestemmelser, mens der for de børn, som er anbragt 
på socialpædagogiske opholdssteder, ikke er lovhjemmel i forhold til at opfylde 
undervisningspligten før lovændringen i 1998.393 I det efterfølgende årti foretages en 
række justeringer af lovgivningen fra 1998, blandt andet omhandlende, at de interne 

389 Vinnerljung, Bo et al. (2011).
390 KL (2020); Hansen, Bodil H. (2015); Bolvig, Iben et al. (2021); Bryderup, Inge & Trentel, Marlene 

Q. (2012).
391 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s. 22. 
392 Undervisningsministeriet (1995); Undervisningsministeriet (1997).
393 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s. 21.
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skoler skal have mindst 10 elever for at blive godkendt; at anbragte skal undervises i 
folkeskolens fulde fagrække i overensstemmelse med folkeskolelovens regler om fag 
og timetal samt en række skærpede regler om henvisning, overenskomst og tilsyn.394 

Et par år efter lovændringerne i 1998 beslutter Undervisningsministeriet, at der 
skal foretages en opfølgende evaluering af ændringerne i form af både en kvantitativ 
og en kvalitativ undersøgelse. Den kvantitative undersøgelse er en landsdækkende 
spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige amter, kommuner, døgninstitutioner, 
socialpædagogiske opholdssteder og dagbehandlingstilbud. Denne kortlægning, 
som vi tidligere har refereret til, er foretaget i år 2000.395 

Undersøgelsen fra 2000 viser blandt andet, at knap halvdelen af døgninstitu-
tionerne (41 %) har interne skoler, mens det gælder for knap en tredjedel af de 
socialpædagogiske opholdssteder (30 %).396 Der er 52 % af døgninstitutionerne 
med intern skole, som er offentlige, 42 % af døgninstitutionerne med intern skole, 
som er selvejende, fondsejede eller foreningsejede, mens 6 % af døgninstitutionerne 
med intern skole betegnes som “andet”. Der er 13 % af opholdsstederne med intern 
skole, som er offentlige, 56 % som er selvejende, fondsejede eller foreningsejede, 27 
% som er privat/lederejet, mens 4 % er “andet”.397

Vores undersøgelse viser, at der i 2020 er interne skoler på 22 % af institutionerne. 
Knap en tredjedel af døgninstitutionerne har interne skoler (30 %), mens dette er 
tilfældet for en mindre andel af de socialpædagogiske opholdssteder (17 %). Blandt 
de offentlige institutioner er det en andel på 23 %, der har interne skoler. Blandt 
de ikke-offentlige institutioner er det de selvejende, fondsejede eller foreningsejede 
institutioner, der har den største andel af interne skoler (23 %), mens de private 
institutioner tilsammen har en andel af institutioner med interne skoler på 14 %.398

Gennem de seneste 20 år er der således blevet færre institutioner, der har interne 
skoler, og dette er i særdeleshed tilfældet for de socialpædagogiske opholdssteder.

Desuden afslører undersøgelsen fra år 2000, at der er en række udfordringer 
blandt andet omkring indgåelse af undervisningsoverenskomster, som alene er 
indgået på halvdelen af institutionerne i år 2000; at PPR alene betjener omkring 
halvdelen af institutionernes interne skoler, samt at en tredjedel af institutionerne 
ikke modtager tilsyn.399

Anbragte børn og unges undervisning og de interne skoler har generelt haft 
omfattende politisk og forskningsmæssig interesse gennem årene, og der er som nævnt 
udformet en række rapporter fra konsulentfirmaer og ministerier om dette område.

394 Ministeriet for Børn og Undervisning (2012); Bryderup, Inge M. et al. (2017).
395 Bryderup, Inge M. et al. (2001, 2002).
396 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s 53.
397 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s 55.
398 P-værdi (Pearson chi): 0,391.
399 Bryderup, Inge M. et al. (2001).
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Flere rapporter omhandler visitation af børn og unge til interne skoler og andre 
specialskoler, herunder samarbejdet mellem sagsbehandlere, institutioner og skoler 
samt PPR, som kritiseres for ikke at fungere tilfredsstillende.400 Endelig efterlyses 
overholdelse af lovgivningen blandt andet i form af, at flere interne skoler ikke 
modtager tilsyn, ikke har en undervisningsoverenskomst og ikke underviser i den 
fulde fagrække og det lovbestemte antal timer.401 

Der findes endvidere flere undersøgelser af selve undervisningen og dens indhold 
på interne skoler, herunder time- og læseplaner, hvor resultaterne viser, at flere interne 
skoler ikke gennemfører undervisning i den fulde fagrække og ikke har en samlet 
undervisningstid, der svarer til minimumskravet i lovgivningen.402 

Desuden er der foretaget mere kvalitativt orienterede undersøgelser på et mindre 
antal interne skoler, der belyser selve organiseringen af undervisningen, herunder de 
pædagogiske metoder.403 Her viser forskningen blandt andet, at der er store forskelle 
på de interne skolers pædagogiske tilgange, og flere institutioner kritiseres for at 
have for lave faglige forventninger til børnene og de unge samt for ikke at forberede 
børnene og de unge på læring i kollektive læringssammenhænge.

Med udgangspunkt i vores landsdækkende undersøgelse kan vi belyse en række 
særlige forhold på institutioner med interne skoler og give en dybere karakteristik 
af de børn og unge, der går på interne skoler. I dette kapitel IV.1 skal vi formidle 
undersøgelsens resultater vedrørende de institutioner, der har interne skoler, og se 
nærmere på, hvad der karakteriserer disse institutioner.

Vi har her udvalgt centrale forhold både i forhold til at karakterisere instituti-
onerne, herunder at fokusere på, på hvilke områder institutionerne med interne 
skoler adskiller sig fra institutioner uden interne skoler samt undersøgelsens generelle 
billede af danske institutioner.

I det første afsnit undersøger vi institutionernes størrelse, alder, beliggenhed 
og en række strukturelle forhold. Vi belyser derefter målgrupper og indsatsformer 
på institutioner med interne skoler, ligesom vi ser på de pædagogiske rammer og 
tilgange. Endelig belyser vi en række forhold omkring medarbejdernes uddannelse, 
supervision og kursusdeltagelse.

400 Bryderup, Inge M. et al. (2002).
401 Bryderup, Inge M. et al. (2001); Mortensen, Marie D. & Neerbek, Maja (2008); Henze-Pedersen, 

Sofie et al. (2016); Rambøll (2018); Folketingets Ombudsmand (2020); Social- og Ældreministeriet, 
Finansministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet (2021).

402 Bryderup, Inge M. et al. (2001); Mortensen, Marie D. & Neerbek, Maja (2008); Rambøll (2018); 
Folketingets Ombudsmand (2020); Social- og Ældreministeriet, Finansministeriet og Børne- og 
Undervisningsministeriet (2021).

403 Bryderup, Inge M. (2004); Bryderup, Inge M. og Andsager, Gry (2006); Bryderup, Inge M. et al. 
(2002); Andersen, Dines (2008b); Perthou, Anette S. et al. (2008); Bagger, Stine et al. (2016).
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Institutionerne med interne skoler – deres størrelse, alder,  
beliggenhed og struktur
I det følgende afsnit skal vi belyse en række centrale forhold vedrørende institutioner-
nes størrelse, alder, beliggenhed og en række strukturelle forhold som for eksempel 
opdelinger på afdelinger og institutionernes samarbejde med lokale skoler og andre 
lokale aktører. 

Vi har undersøgt, hvor stor en andel af institutionerne med intern skole der 
er døgninstitutioner, og hvilken andel af institutionerne med intern skole der er 
socialpædagogiske opholdssteder. Undersøgelsen viser, at 52 % af institutionerne 
med intern skole er døgninstitutioner, og 48 % er socialpædagogiske opholdssteder.404

Vores undersøgelse viser desuden, at langt de fleste institutioner med interne skoler 
både har interne og eksterne elevpladser. Det gælder på 76 % af døgninstitutionerne med 
interne skoler og på 93 % af de socialpædagogiske opholdssteder med interne skoler.

Tabel IV.1 viser størrelsen på de institutioner, der henholdsvis er med og uden 
interne skoler opdelt på henholdsvis store, mellemstore og mindre institutioner.

Tabel IV.1: Hvor mange anbragte børn og unge i alderen 0-17 år har institutionen pladser til i 
denne indsatsform/disse indsatsformer pr. 01.08.2020? Angiv antal døgnpladser i alt. (N=253)

Uden intern skole Intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Store institutioner, over 20 pladser 13 7 % 23 41 % 36 14 %

Mellemstore institutioner,  
mellem 11 og 20 pladser 59 30 % 17 30 % 76 30 %

Mindre institutioner, under 11 
pladser 125 63 % 16 29 % 141 56 %

Total 197 100 % 56 100 % 253 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle. To respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=254). Inkluderer kun respondenter, som har besvaret 
spørgsmål vedr. intern skole (N=253). P-værdi (Pearson chi): 0,000.

Tabellen viser, at det især er de store institutioner med over 20 pladser (41 %), der 
har interne skoler, mens der er lidt færre institutioner, som har mellem 11 og 20 
pladser (30 %), der har interne skoler, og det samme er gældende for de institutioner, 
der har under 11 pladser (29 %). Der er meget få institutioner uden intern skole, 
der har over 20 pladser (7 %), mens der er flere, der har mellem 11 og 20 pladser 
(30 %), og endnu flere, der har under 11 pladser (63%). Institutioner med interne 
skoler er typisk de store og mellemstore institutioner. 

Tabel IV.2 giver en oversigt over institutionernes oprettelsestidspunkt fordelt på 
institutioner med og uden intern skole.

404 P-værdi (Pearson chi): 0,016.
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Tabel IV.2: Hvornår blev institutionen oprettet? Angiv årstal. (N=250)

Uden intern skole Intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Før 1980 19 10 % 18 33 % 37 15 %

1980-1999 53 27 % 14 25 % 67 27 %

2000-2020 123 63 % 23 42 % 146 58 %

Total 195 100 % 55 100 % 250 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle. Fem respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=251). Et fejlsvar er frasorteret (N=250). P-værdi 
(Pearson chi): 0,000.

Tabellen viser, at flere institutioner med intern skole er oprettet før 1980 (33 %), 
mens 25 % er oprettet i perioden 1980-1999, og den største andel er oprettet efter 
år 2000 (42 %).

En mindre andel af institutioner uden intern skole er oprettet før 1980 (10 %), 
mens 27 % er oprettet i perioden 1980-1999, og den største andel er oprettet efter 
år 2000 år (63 %). Blandt institutioner med intern skole er der således en større 
andel, som er “ældre” institutioner sammenlignet med institutioner uden intern 
skole. Her kan forskelle mellem døgninstitutioner og socialpædagogiske opholds-
steder spille ind, da døgninstitutionerne generelt er ældre end de socialpædagogiske 
opholdssteder (se del II), samtidig med at undersøgelsen viser, at der er en større 
andel af døgninstitutionerne, der har interne skoler.

Tabellen nedenfor viser ejer- og organisationsforhold for institutioner med og 
uden intern skole.

Tabel IV.3:  Hvilken type ejerforhold/virksomhedsform har institutionen? Sæt ét eller flere kryds. 
(N=249)

Uden intern skole Intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Offentlig institution 62 32 % 18 34 % 80 32 %

Selvejende, fondsejet  
eller foreningsejet 96 49 % 29 55 % 125 50 %

Privat 38 19 % 6 11 % 44 18 %

Total 196 100 % 53 100 % 249 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle (N=256). Syv respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=249). P-værdi (Pearson chi): 0,391.
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Tabel IV.3 viser, at den største andel af institutioner med interne skoler er selvejende, 
fondsejede eller foreningsejede (55 %) efterfulgt af de offentlige institutioner (34 %), 
mens der er en mindre andel af de private institutioner, der har interne skoler (11 %).

Den største andel af institutioner uden interne skoler er også de selvejende, 
fondsejede eller foreningsejede (49 %) efterfulgt af de offentlige institutioner (32 
%), mens der er en mindre andel af institutionerne med interne skoler, der er private 
(19 %). Den største andel af institutioner med interne skoler er således selvejende, 
fondsejede eller foreningsejede og offentlige institutioner.

Tabel IV.4 viser, hvor institutioner med og uden intern skole er beliggende. 

Tabel IV.4: Hvor ligger institutionens (hoved)afdeling? Sæt ét kryds. (N:247)

Uden intern skole Intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Mindre by eller 
uden for byzone 121 62 % 39 76 % 160 65 %

Stor eller  
mellemstor by 75 38 % 12 24 % 87 35 %

Total 196 100 % 51 100 % 247 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle (N=256). Ni respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=247). P-værdi (Pearson chi): 0.050.

Hovedparten af institutionerne med intern skole er beliggende i en mindre by 
eller uden for byzone (76 %), mens færre er beliggende i en stor eller mellemstor 
by (24 %). Den største andel af institutioner uden intern skole er beliggende i en 
mindre by eller uden for byzone (62 %), mens lidt færre er beliggende i en stor eller 
mellemstor by (38 %).

En større andel af institutionerne med intern skole er således beliggende i en 
mindre by eller uden for byzone, mens færre er beliggende i en stor eller mellemstor 
by sammenlignet med institutionerne uden intern skole.

Der er flere afdelinger i gennemsnit på institutioner med intern skole sammenlignet 
med institutioner uden intern skole (2,8 vs. 1,7). Der er færre af institutionerne med 
intern skole, der har én afdeling, sammenlignet med institutionerne uden intern 
skole (24 % vs. 61 %), mens der er flere institutioner med intern skole, der har 2-3 
afdelinger (53 % vs. 31 %). Relativt set har flere af institutionerne med intern skole 4-5 
afdelinger sammenlignet med institutionerne uden intern skole (16 % vs. 6 %), mens 
der er få institutioner både med og uden intern skole, der har mere end 6 afdelinger.405

Figur IV.1 viser, efter hvilke principper afdelingerne er opdelt på henholdsvis 
institutioner med intern skole og uden intern skole.

405 P-værdi (Pearson chi): 0,000.
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Figur IV.1:  Efter hvilke principper er institutionens afdelinger inddelt? Sæt ét eller flere kryds. 
(N=115)406

Note: Respondenterne har haft mulighed for at markere mere end én svarmulighed, hvorfor totalen summer til mere end 100 %. Spørgsmål 
kun stillet til respondenter, som har angivet, at de har mere end en afdeling (N=118). To respondenter er faldet fra på dette spørgsmål 
(N=116). Et fejlsvar er blevet frasorteret. Respondenter, som har svaret ‘andet’, har haft mulighed for at uddybe, hvordan institutionen 
ellers er inddelt. Efter en kvalitativ bearbejdning af disse åbne svar fandt forskerne, at flere af de åbne svar kunne kategoriseres i de 
eksisterende kategorier. Disse svar er omkategoriseret hvor muligt. P-værdi (Pearson chi): 0,275 efter alder. P-værdi (Pearson chi): 0,522 
efter problematikker. P-værdi (Pearson chi): 0,278 efter faser. P-værdi (Pearson chi): 0,526 andet.

Det fremgår af figur IV.1, at hovedparten af afdelingerne på institutionerne både med 
og uden intern skole primært er opdelt efter børnene og de unges problematikker 
og behandlingsbehov samt efter børnenes alder. Her er således ikke de store forskelle 
mellem institutioner med og uden intern skole.

I forhold til at belyse forholdene på institutioner med interne skoler er samarbejdet 
med beliggenhedskommunen og med de lokale folkeskoler samt andre aktører i 
lokalområdet af betydning.

Vi har først undersøgt, om institutionerne med interne skoler har overenskomst om 
undervisningen407 med beliggenhedskommunen. Hovedparten af institutionerne med 
interne skoler har en undervisningsoverenskomst (82 %). I undersøgelsen fra år 2000 
fremgår det, at cirka halvdelen af institutionerne med interne skoler har indgået en un-
dervisningsoverenskomst.408 Der er således tale om en udvikling fra, at halvdelen af insti-
tutionerne med interne skoler for tyve år siden har indgået  undervisningsoverenskomst, 

406 Af hensyn til anonymitet er andele for principperne afdelinger inddelt efter forskellige funktioner 
samt afdelinger inddelt efter geografisk placering udeladt, da tallene er meget små.

407 Henvisning til specialundervisning på interne skoler kræver, at der er indgået en overenskomst om 
undervisningen, der opfylder kravene i Folkeskoleloven, mellem de henvisende myndigheder og 
institutionen. Se Bryderup Inge M. et al. (2001). 

408 Bryderup Inge M. et al. (2001) s. 81.
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til at der i 2020 er tale om 82 % af institutionerne. Der er dog knap en femtedel af 
institutionerne med intern skole, som ikke har indgået undervisningsoverenskomst.

Vi har endvidere i undersøgelsen belyst, om institutionerne har et formaliseret 
samarbejde med en eller flere af de lokale folkeskoler ud over det samarbejde, der er 
omkring eksamener mellem institutioner med interne skoler og lokale folkeskoler. 
Og her har vi spurgt alle institutioner, som har børn og unge i den skolepligtige 
alder. En større andel af institutionerne med intern skole svarer ja til, at de har et 
formaliseret samarbejde med en eller flere lokale folkeskoler (65 %) sammenlignet 
med institutioner uden intern skole (47 %). Der er dog forholdsvis store andele, 
der svarer nej til dette spørgsmål, henholdsvis 35 % af institutionerne med interne 
skoler og 53 % af institutionerne uden intern skole.409

Vi har også spurgt bredere ind til samarbejdet med aktører i lokalsamfundet, og 
her er spørgsmålet stillet til alle institutioner. Svarene fra henholdsvis institutioner 
med interne skoler og institutioner uden intern skole fremgår i tabel IV.5. 

Tabel IV.5:  I hvilken grad har institutionen et samarbejde med aktører i lokalsamfundet? Sæt 
ét kryds. (N=236)

Uden intern skole Intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

I meget høj grad 32 17 % 8 17 % 40 17 %

I høj grad 55 29 % 19 40 % 74 31 %

I hverken høj eller lav grad 63 33 % 10 21 % 73 31 %

I lav grad 26 14 % 5 11 % 31 13 %

I meget lav grad 13 7 % 5 11 % 18 8 %

Total 189 100 % 47 100 % 236 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle (N=256). 20 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=236). P-værdi (Pearson chi): 0,369.

Tabel IV.5 viser, at en stor andel af institutionerne med interne skoler svarer i meget 
høj grad og i høj grad, i forhold til at de har samarbejde med lokale aktører (57 %), 
mens dette er gældende for 46 % af institutionerne uden intern skole. En mindre 
andel af institutionerne med interne skoler svarer i meget lav grad og i lav grad, i 
forhold til at de har samarbejde med lokale aktører (22 %), og dette er også gældende 
for 21 % af institutionerne uden intern skole.

Vores undersøgelse viser således, at flere institutioner med interne skoler sam-
arbejder med både lokale folkeskoler og lokale aktører, end det er tilfældet på 
institutionerne uden intern skole.

409 P-værdi (Pearson chi): 0,021.
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Vi har ligeledes undersøgt en række forhold vedrørende lektielæsning både på 
institutioner med interne skoler og institutionerne uden intern skole, som fremgår 
af tabel IV.6.

Tabel IV.6:  Tilbyder institutionen struktureret lektielæsning til de anbragte børn og unge? Sæt 
ét kryds. (N=236)

Uden intern skole Intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 131 69 % 36 77 % 167 71 %

Nej 58 31 % 11 23 % 69 29 %

Total 189 100 % 47 100 % 236 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle (n=256). 20 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (n=236). P-værdi (Pearson chi): 0,326.

Tabel IV.6 viser, at hovedparten af institutionerne med interne skoler tilbyder 
struktureret lektielæsning til børnene og de unge (77 %), mens det gælder for 69 
% af institutionerne uden intern skole. Der er flere af institutionerne uden intern 
skole, der ikke tilbyder struktureret lektielæsning (31 %). Dette er gældende for 23 
% af institutionerne med interne skoler. 

I de tilfælde, hvor institutionen tilbyder struktureret lektielæsning, har vi også 
spurgt til, om lektielæsningen foregår internt på institutionen, eller om den tilbydes 
af eksterne udbydere. Svarene findes i tabel IV.7.

Tabel IV.7:  Tilbydes lektielæsningen internt på institutionen eller fra eksterne udbydere? Sæt ét 
kryds. (N=167)

Uden intern skole Intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Inddragelse af 
eksterne aktører 29 22 % 4 11 % 33 20 %

Internt på  
institution 102 78 % 32 89 % 134 80 %

Total 131 100 % 36 100 % 167 100 %

Note: Spørgsmål kun stillet til respondenter, som har angivet, at institutionen tilbyder struktureret lektielæsning (N=167). P-værdi 
(Pearson chi): 0,160.

Tabel IV.7 viser, at der er få institutioner både med og uden intern skole, der 
inddrager eksterne udbydere, henholdsvis 11 % og 22 %, mens langt de fleste 
tilbyder lektielæsning internt på institutionen, henholdsvis 89 % og 78 %. Der 
er således flere af institutionerne uden intern skole, der inddrager eksterne aktører 
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(22 % vs. 11 %). Forklaringerne skal formodentlig findes i, at institutioner uden 
intern skole ofte mangler den ekspertise, der findes blandt lærere på institutioner 
med interne skoler. 

Sammenfatning
Resultaterne, som er præsenteret ovenfor, viser, at institutioner med interne skoler 
især er store og mellemstore institutioner. På langt de fleste institutioner med interne 
skoler er der både interne og eksterne elevpladser. Sammenlignet med institutioner 
uden intern skole, er der en større andel af “ældre” institutioner blandt dem med 
intern skole. Den største andel af institutioner med interne skoler er de selvejende, 
fondsejede eller foreningsejede institutioner samt de offentlige institutioner.

Det er desuden kendetegnende for institutionerne med intern skole, at de oftere 
er beliggende i en mindre by eller uden for byzone, mens færre er beliggende i en 
stor eller mellemstor by sammenlignet med institutionerne uden intern skole.

Der er flere afdelinger i gennemsnit på institutioner med intern skole sam-
menlignet med institutioner uden intern skole. Hovedparten af afdelingerne på 
institutionerne både med og uden intern skole er primært opdelt efter børnene og 
de unges problematikker og behandlingsbehov samt efter børnenes alder. Her er 
således ikke de store forskelle mellem institutioner med og uden intern skole. 

Vores undersøgelse viser også, at institutionerne med interne skoler i højere 
grad samarbejder med både lokale folkeskoler og lokale aktører, end det er tilfældet 
på institutionerne uden intern skole. Desuden inddrager flere af institutionerne 
uden intern skole eksterne aktører i forhold til lektielæsning på institutionen. 
Forklaringerne skal formodentlig findes i, at institutioner uden intern skole ofte 
mangler den ekspertise, der findes blandt lærere på institutioner med interne skoler.

Målgrupper og indsatsformer på institutioner med interne skoler 
For yderligere at karakterisere de institutioner, der har interne skoler, skal vi i dette 
afsnit belyse, hvilke målgrupper og aldersgrupper institutionerne er godkendte til, 
og hvilke typer af indsatsformer de tilbyder, herunder akutanbringelser, aflastning og 
efterværn samt ydelser i forbindelse med ungdomssanktioner, alternativ strafafsoning 
og behandlingsdomme. 

I det følgende skal vi belyse, hvilke målgrupper som institutioner med og uden 
interne skoler er godkendte til. 

Svarene fremgår af figur IV.2. Der har her været tale om åbne svar, hvor insti-
tutionerne har udformet en kortere eller længere tekst. Svarkategorierne i figuren 
er en kategorisering, som er fremstillet af vores kvalitative analyser af de åbne svar. 
I nogle tilfælde angiver institutionerne at have flere målgrupper, hvorfor totalen 
summer til mere end 100 %.
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Figur IV.2:  Hvilke målgrupper er institutionen godkendt til? Afgræns målgrupperne til de af 
institutionens børn og unge i alderen 0-17 år, som er døgnanbragt på institutionen. 
(Institutionsniveau) (N=202)410

Note: Spørgsmålet er stillet som et åbent spørgsmål. Ovenstående svarkategorier er en kategorisering, som er fremstillet af forskernes 
kvalitative analyse af de åbne svar. I nogle tilfælde angav institutionen at have flere målgrupper, hvorfor totalen summer til mere end 
100 %. Spørgsmål kun stillet til respondenter, som kun har 1 afdeling, eller respondenter, som har angivet at have samme målgruppe på 
tværs af institutionens afdelinger (N=205). Tre respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=202). P-værdi (Pearson chi): 0,022 for 
målgruppe 2. P-værdi (Pearson chi): 0,279 for målgruppe 3. P-værdi (Pearson chi): 0,068 for målgruppe 5. P-værdi (Pearson chi): 0,211 
for målgruppe 7. P-værdi (Pearson chi): 0,432 for målgruppe 8.

410 Af hensyn til anonymitet er andele for målgruppe 1, 4 og 6 udeladt, da tallene er meget små. 
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En stor andel af institutionerne er godkendte til at modtage børn og unge med psykia-
triske diagnoser og psykiske lidelser, hvilket især gælder på institutionerne med interne 
skoler (63 %), men det er også tilfældet på en del institutioner uden interne skoler (41 
%). I kapitel II.2 fremgår det, at der i gennemsnit er 44 % af alle institutionerne, der er 
godkendte til at modtage børn og unge med psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser. 
Institutioner med interne skoler er således i højere grad godkendte til at modtage børn 
og unge med psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser end gennemsnittet.

Andenpladsen blandt godkendte målgrupper på institutioner med interne skoler 
deles af henholdsvis børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser 
(19 %) samt børn og unge med behov for socialpædagogisk behandling/støtte med 
særligt fokus på misbrug og kriminalitet (19 %). Sammenlignet med belysningen af 
alle institutioner i kapitel II.2, er der færre af institutionerne med interne skoler, der er 
godkendte til at modtage børn og unge med alvorlige omsorgssvigt (9 %) samt børn 
og unge med behov for behandling/støtte i forhold til skole og faglig udvikling med 
videre (3 %). Der er ingen af institutionerne med interne skoler, der er godkendte til at 
modtage børn og unge samt familier med behov for udredning med videre eller børn 
og unge med behov for socialpædagogisk behandling/støtte i forhold til integration.

Der tegnes således et billede af, at institutioner med interne skoler primært er 
godkendte til at modtage børn og unge med psykiatriske diagnoser og psykiske 
lidelser. Vi vender tilbage til en belysning af karakteristikken af de børn og unge, 
der anbringes på institutioner med interne skoler i det efterfølgende kapitel.

Vi har tillige undersøgt, hvilke aldersgrupper som institutioner med og uden 
interne skoler er godkendte til. I figur IV.3 vises resultaterne, og her har responden-
terne haft mulighed for at give mere end et svar.

Figur IV.3:  Hvilke aldersgrupper er institutionen godkendt til at modtage? Sæt kryds ud for de 
aldersgrupper, som institutionen er godkendt til at modtage. (N=236)

Note: Respondenterne har haft mulighed for at markere mere end én svarmulighed, hvorfor totalen summer til mere end 100 %. Spørgsmål 
stillet til alle N=256). 20 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=236). P-værdi (Pearson chi): 0,314 for 0-5 år. P-værdi (Pearson 
chi): 0,009 for 6-12 år. P-værdi (Pearson chi): 0,146 for 13-17 år. P-værdi (Pearson chi): 0,137 for 18+ år.
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Figur IV.3 viser, at der er færre institutioner med interne skoler, der er godkendte til 
at modtage børn i aldersgruppen 0-5 år (21 % vs. 29 %). Der er flere institutioner 
med interne skoler, der er godkendte til at modtage aldersgruppen 6-12 år (85 %) 
og 13-17 år (94 %). Der er en lidt lavere andel af institutionerne med interne skoler 
end institutioner uden interne skoler, der modtager 18+ år (72 % vs. 82 %).

Institutioner med interne skoler er således ikke overraskende i højere grad 
godkendte til at modtage børn og unge i den skolepligtige alder.

Vi har også undersøgt, om institutioner med interne skoler bliver brugt i forbin-
delse med akutanbringelser. Tabel IV.8 viser forskellene mellem institutioner med 
interne skoler og institutioner uden interne skoler.

Tabel IV.8: Bliver institutionen brugt i forbindelse med akutanbringelser? Sæt ét kryds. (N=236)

Uden intern skole Intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 167 88 % 31 66 % 198 84 %

Nej 22 12 % 16 34 % 38 16 %

Total 189 100 % 47 100 % 236 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle. 20 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=236). P-værdi (Pearson chi): 0,000.

Det fremgår af tabel IV.11, at der er færre institutioner med interne skoler end 
institutioner uden interne skoler, der bliver anvendt til akutanbringelser (66 % vs. 
88 %).

Vi ønsker desuden at belyse, i hvilket omfang institutioner med interne skoler 
bliver brugt i forbindelse med alternativ strafafsoning, anbringelser i forbindelse 
med behandlingsdomme eller anbringelser under ungdomssanktioner. Resultaterne 
fremgår af figur IV.4.
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Figur IV.4:  Bliver institutionen brugt i forbindelse med alternativ strafafsoning (jf. § 78 i 
Straffuldbyrdelsesloven), anbringelser i forbindelse med behandlingsdomme (jf. § 68 
i Straffeloven) eller anbringelser under ungdomssanktioner (jf. § 74 a i Straffeloven)? 
Sæt ét eller flere kryds. (N=236)

Note: Respondenterne har haft mulighed for at markere mere end én svarmulighed, hvorfor totalen summer til mere end 100 %. 
Spørgsmål stillet til alle N=256). 20 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=236). P-værdi (Pearson chi): 0,054 for alternativ 
afsoning. P-værdi (Pearson chi): 0,499 for behandlingsdomme. P-værdi (Pearson chi): 0,165 for ungdomssanktion. P-værdi (Pearson 
chi): 0,161 for ingen af delene. 

Det fremgår af figur IV.4, at institutioner med interne skoler bliver brugt i forbindelse 
med ungdomssanktioner, alternativ strafafsoning og behandlingsdomme. Der er dog 
stadig en stor andel af institutionerne med interne skoler, der ikke bliver brugt på 
nogle af disse områder (64 %).

Vi har også undersøgt, om institutioner med interne skoler modtager børn og 
unge i aflastning, og det fremgår, at institutioner med interne skoler i højere grad 
modtager børn og unge i aflastning end institutioner uden interne skoler (38 % 
vs. 25 %).411

Vi har tillige undersøgt, hvorfra institutioner med interne skoler modtager børn 
og unge i aflastning, og resultaterne fremgår af figur IV.5. Her har respondenterne 
haft mulighed for at svare på mere end en af de fem svarmuligheder.

411 P-værdi (Pearson chi): 0,065.
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Figur IV.5:  Hvor modtager institutionen børn og unge i aflastning fra? Sæt ét eller flere kryds. 
(N=65)412

Note: Respondenterne har haft mulighed for at markere mere end én svarmulighed, hvorfor totalen summer til mere end 100 %. Spørgsmål 
kun stillet til respondenter, som har angivet, at de har aflastning (N=65). Respondenter, som har svaret ‘andet’, har haft mulighed for at 
uddybe, hvor de modtager børn og unge i aflastning fra. Efter en kvalitativ bearbejdning af disse åbne svar fandt forskerne, at flere af de 
åbne svar kunne kategoriseres i de eksisterende kategorier. Disse svar er omkategoriseret hvor muligt. P-værdi (Pearson chi): 0,206 for 
forældre. P-værdi (Pearson chi): 0,711 for familieplejere. P-værdi (Pearson chi): 0,132 for anden anbringelsesform.

Institutioner med interne skoler modtager børn og unge i aflastning fra alle de fire 
steder, og det gælder i lidt mindre grad blandt institutioner uden interne skoler. Det 
gælder aflastning fra børnene og de unges egne forældre (89 % vs. 74 %), aflastning 
fra familieplejere (67 % vs. 62 %) samt aflastning fra andre anbringelsesformer (22 
% vs. 9 %). 

Godt en tredjedel af institutionerne med interne skoler modtager således børn 
og unge i aflastning, og børnene og de unge kommer både fra egne forældre, 
familieplejere og andre anbringelsesformer.

Endelig har vi undersøgt, i hvilket omfang institutioner med interne skoler tilbyder 
efterværn til unge i alderen 18-22 år. Institutioner med interne skoler tilbyder i lidt 
lavere grad efterværn end institutioner uden interne skoler (70 % vs. 85 %), men 
der er stadig tale om en stor andel af institutioner med interne skoler, der tilbyder 
efterværn til unge i alderen 18-22 år.413

Vi har også undersøgt, hvilke former for efterværn som tilbydes på institutioner 
med interne skoler, og resultaterne fremgår af figur IV.6, hvor respondenterne har 
haft mulighed for at give mere end et svar.

412 Af hensyn til anonymitet er andele for andre døgninstitutioner/opholdssteder samt andet udeladt.
413 P-værdi (Pearson chi): 0,022.
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Figur IV.6:  Hvilke former for efterværn? Her menes hvilke former for efterværn, som tilbydes på/
gennem institutionen. Sæt ét eller flere kryds. (N=193)

Note: Respondenterne har haft mulighed for at markere mere end én svarmulighed, hvorfor totalen summer til mere end 100 %. 
Spørgsmål kun stillet til respondenter, som har angivet, at de modtager unge i efterværn (N=193). Respondenter, som har svaret ‘andet’, 
har haft mulighed for at uddybe hvilke former for efterværn. Efter en kvalitativ bearbejdning af disse åbne svar fandt forskerne, at flere 
af de åbne svar kunne kategoriseres i de eksisterende kategorier. Disse svar er omkategoriseret hvor muligt. P-værdi (Pearson chi): 0,529 
for døgnophold. P-værdi (Pearson chi): 0,224 for kontaktperson. P-værdi (Pearson chi): 0,744 for udslusning. P-værdi (Pearson chi): 
0,359 for anden type.

Det fremgår af figur IV.6, at institutioner med interne skoler og institutioner uden 
interne skoler benytter alle former for efterværn, både opretholdelse af døgnophold 
på institutionen; fast kontaktperson fra institutionen og en udslusningsordning. 

Sammenfatning
Der tegnes i dette afsnit et billede af, at institutioner med interne skoler særligt er 
godkendte til at modtage børn og unge med psykiatriske diagnoser og psykiske 
lidelser.

Institutioner med interne skoler er desuden ikke overraskende i højere grad 
godkendte til at modtage børn og unge i den skolepligtige alder.

Der er færre institutioner med interne skoler end institutioner uden interne skoler, 
der bliver anvendt til akutanbringelser, men institutioner med interne skoler bliver i 
lidt højere grad brugt i forbindelse med ungdomssanktioner, alternativ strafafsoning 
og behandlingsdomme.

Institutioner med interne skoler modtager i højere grad børn og unge i aflastning 
end institutioner uden interne skoler, og de kommer både fra egne forældre, familie-
plejere og andre anbringelsesformer. Der er endvidere en stor andel af institutioner 
med interne skoler, der tilbyder efterværn til unge i alderen 18-22 år.
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Pædagogiske rammer og tilgange på institutioner med interne skoler
I dette afsnit belyser vi den pædagogiske praksis på institutioner med interne skoler 
gennem en præsentation af undersøgelsens resultater vedrørende institutionernes 
prioriteringer af kontaktpædagogernes opgaver, institutionernes pædagogiske tilgange 
og anvendelsen af standardiserede metoder samt prioriteringen af opgaver i det 
socialpædagogiske arbejde med børn og unge på institutioner med interne skoler. 
Afslutningsvis belyser vi omfanget af kontakt med tidligere anbragte børn og unge 
på institutioner med interne skoler.

Det er fremgået i kapitel II.2, at langt de fleste danske institutioner (cirka 95 %) 
har en struktur, hvor der er knyttet en bestemt pædagog til de anbragte børn og unge 
under hele anbringelsen, der som oftest benævnes kontakt- eller primærpædagog. 
Det er også tilfældet på institutioner med interne skoler.

I spørgeskemaet har vi spurgt institutionerne om, hvilke roller kontaktpædago-
gerne varetager, og vi har bedt dem om at give en prioritering fra 1-6 af på forhånd 
beskrevne roller. Resultaterne fremgår af figur IV.7, hvor vi har lagt 1. og 2. prioritet 
sammen, ligesom det er tilfældet for 3. og 4. prioritet samt 5. og 6. prioritet.

Figur IV.7:  Hvilke særlige opgaver/ansvarsområder er de vigtigste for rollen som kontaktpædagog/
primærpædagog i arbejdet med de anbragte børn og unge på institutionen? Nedenfor 
præsenteres 6 forskellige opgaver/ansvarsområder, som typisk er forbundet med rollen 
som kontaktpædagog/primærpædagog. Du skal prioritere de 6 opgaver/ansvarsområder 
med tal fra 1 til 6, hvor tallet 1 gives til den opgave/det ansvarsområde, du vurderer, er 
den vigtigste af kontaktpædagogens/primærpædagogens opgaver, og tallet 6 gives til den 
opgave/det ansvarsområde, du vurderer, er den mindst vigtige af kontaktpædagogens/
primærpædagogens opgaver. Hvert tal fra 1 til 6 må kun bruges en gang. Tallet noteres 
i feltet tilhørende hver af de 6 opgaver. (N=232)
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Note: Spørgsmål stillet til alle (N=256). Respondenterne har dog haft mulighed for at springe spørgsmål over (hvis de fx ikke har haft 
kontaktpædagogordning). 17 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=239). 5 respondenter har sprunget spørgsmålet over 
(N=234). To fejlindtastninger er frasorteret (N=232). P-værdi (Pearson chi): 0,303 for kontakt og samarbejde. P-værdi (Pearson chi): 
0,029 for videregivelse af informationer. P-værdi (Pearson chi): 0,669 for iagttagelser. P-værdi (Pearson chi): 0,155 for handleplan. P-værdi 
(Pearson chi): 0,146 for praktiske funktioner. P-værdi (Pearson chi): 0,903 for tryg relation.

Resultaterne dokumenterer, at mange af institutionerne prioriterer flere af kon-
taktpædagogens opgaver og roller højt, og der er ikke de store forskelle mellem 
institutioner med og uden interne skoler. En stor andel af institutionerne prioriterer 
kontaktpædagogens ansvar for at skabe en tryg relation til barnet eller den unge, hvil-
ket gælder for 68 % af institutionerne med interne skoler og 66 % af institutionerne 
uden interne skoler. Der er ligeledes en stor andel af institutionerne, der prioriterer 
kontaktpædagogens ansvar for kontakt og samarbejde med barnets eller den unges 
familie, hvilket især gælder på institutioner med interne skoler (49 % vs. 37 %). 

Samtidig viser figur IV.7, at opgaver, der er relateret til videregivelse af informati-
oner om barnet, indsamling af iagttagelser/observationer af barnet og udarbejdelse af 
handleplan – altså opgaver, der ikke indebærer en direkte kontakt med barnet eller den 
unge eller deres familie – hører til blandt de lavest prioriterede opgaver, hvilket også er 
beskrevet i belysningen af forholdene på døgninstitutioner og opholdssteder i kapitel II.2.

For at undersøge de pædagogiske tilgange har vi som beskrevet i kapitel II.2 
“konstrueret” elleve metodiske tilgange inden for pædagogisk praksis. Vi har bedt 
respondenterne om at læse beskrivelserne grundigt og at vælge den eller de pæda-
gogiske tilgange, som passer bedst på institutionens pædagogiske praksis. Vi har 
bedt dem om højst at vælge 3 tilgange og at sætte dem i prioriteret rækkefølge ved 
at give dem et tal fra 1 til 3, hvor 1 er den tilgang, der anvendes mest eller er mest 
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dækkende for institutionens praksis, og 3 er den af de tre tilgange, der anvendes 
mindst eller er mindst dækkende for institutionens praksis.

I figur IV.8 belyses de pædagogiske tilgange på henholdsvis institutioner med 
og uden interne skoler. 

Figur IV.8:  Hvordan vil du overordnet beskrive den pædagogiske tilgang i arbejdet med de 
anbragte børn og unge på institutionen? (N=222)414

Note: Spørgsmål kun stillet til respondenter, som har angivet at have færre end to afdelinger, eller som har samme pædagogiske tilgang 
på tværs af afdelinger (N=233). Der afrapporteres ikke på institutioner, som har forskellige tilgange på forskellige afdelinger, da der kun 
er tale om fem institutioner. To respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=231). Flere institutioner har angivet flere tilgange som 
første/anden prioritet, ligesom at en institution har angivet en tredje prioritet uden at have angivet anden prioritet. Der justeres for disse 
fejlindtastninger (9) ved at fjerne observationer med fejl (N=222). Antal observationer er højere for første og anden prioritet, da der er 
10 institutioner, som ikke har angivet en tredjeprioritet. P-værdi (Pearson chi): 0,529 for 1. prioritet. P-værdi (Pearson chi): 0,194 for 
2. prioritet. P-værdi (Pearson chi): 0,137 for 3. prioritet.

414 Af hensyn til anonymitet er tilgangene rehabiliteringstilgang, empowermenttilgang samt inklusions-
pædagogisk tilgang udeladt, da tallene er meget små. Endvidere er procentandele for 1., 2. og 3. 
prioritet lagt sammen for nogle tilgange.
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Som det fremgår af figur IV.8, anvender en stor andel af både institutionerne med 
og uden intern skole den tilknytnings- og relationsfokuserede tilgang, som har fokus 
på at styrke barnets eller den unges relationer og tilknytningsevne. 

På “andenpladsen” blandt institutionerne med intern skole er den miljøpædagogi-
ske/-terapeutiske tilgang, som har fokus på at styrke barnets eller den unges praktiske 
og sociale færdigheder ved bevidst at tilrettelægge det daglige miljø, herunder fysiske 
rammer, daglige samvær, rutine og struktur på en måde, som styrker børnenes 
og de unges udvikling. Her adskiller institutionerne med intern skole sig både 
fra institutionerne uden intern skole og det generelle billede, der er præsenteret i 
kapitel II.2. Det samme er tilfældet i forhold til den strukturpædagogiske tilgang, som 
prioriteres af flere af institutionerne med intern skole.

Det er den ressourceorienterede og anerkendende tilgang, som har fokus på at motivere 
barnet eller den unge til positiv forandring ved at fokusere på muligheder frem for 
begrænsninger, der er på andenpladsen blandt institutionerne uden intern skole, 
mens denne tilgang indtager tredjepladsen blandt institutionerne med intern skole. 

Desuden er der flere af institutionerne med intern skole og lidt færre af institu-
tionerne uden intern skole, der prioriterer den individuelle tilgang, hvor valget af 
den individuelt tilrettelagte pædagogiske tilgang afhænger af barnets eller den unges 
unikke situation og individuelle behov. 

Der er færre institutioner, der prioriterer den systemiske tilgang, den kognitive 
tilgang og den neuropædagogiske tilgang. Og der er meget få eller ingen instituti-
oner, der peger på den inklusionspædagogiske tilgang, empowermenttilgangen og 
rehabiliteringstilgangen.

Som det er beskrevet i kapitel II.2, ser hovedparten af undersøgelsens institutioner 
deres pædagogiske praksis som præget af den tilknytnings- og relationsfokuserede 
tilgang; den ressourceorienterede og anerkendende tilgang; den miljøpædago-
giske/-terapeutiske tilgang og den individuelt tilrettelagte pædagogiske tilgang. 

Ligesom alle institutionerne prioriterer institutionerne med interne skoler 
den tilknytnings- og relationsfokuserede tilgang højt. Den ressourceorienterede 
og anerkendende tilgang er på andenpladsen blandt alle institutionerne, mens 
denne tilgang indtager tredjepladsen blandt institutionerne med intern skole, 
hvor den miljøpædagogiske/-terapeutiske tilgang er på andenpladsen. Der er 
ligeledes en stor andel af institutioner med intern skole, der også prioriterer både 
den strukturpædagogiske tilgang og den individuelt tilrettelagte pædagogiske 
tilgang højt.

Vi skal også belyse anvendelsen af standardiserede metoder, redskaber og 
programmer på institutionerne med intern skole. Det fremgår i kapitel II.2, at det 
i alt er 60 % af alle institutionerne, der svarer ja til, at de anvender standardiserede 
metoder, redskaber og programmer, mens 40 % af alle institutionerne svarer nej. 
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Der er lidt flere af institutionerne med intern skole (66 %) end institutionerne 
uden intern skole (58 %), som svarer ja til, at de anvender disse metoder.415

Figur IV.9 viser svarene fra de institutioner, der har svaret bekræftende på spørgs-
målet om anvendelse af standardiserede metoder. Her har vi på forhånd opstillet en 
række svarmuligheder om diverse standardiserede metoder.

415 P-værdi (Pearson chi): 0,332.
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Figur IV.9:  Hvilke standardiserede metoder, redskaber, programmer eller lignende (fx KRAP, 
MST, ICDP) benyttes på institutionen? Sæt ét eller flere kryds. (N=134)

Note: Respondenterne har haft mulighed for at markere mere end én svarmulighed, hvorfor totalen summer til mere end 100 %. Spørgsmål 
kun stillet til respondenter, som har angivet, at de benytter sig af standardiserede metoder mv., og som har mindre end to afdelinger, 
eller som bruger samme standardiserede metoder mv. på tværs af afdelingerne (N=134). Der afrapporteres ikke på institutioner, som 
benytter forskellige metoder på forskellige afdelinger, da der kun er tale om syv institutioner. Respondenter, som har svaret ‘andet’, har 
haft mulighed for at uddybe, hvilke andre metoder de benytter. Efter en kvalitativ bearbejdning af disse åbne svar fandt vi, at flere af 
de åbne svar kunne kategoriseres i de eksisterende kategorier. Disse svar er omkategoriseret, hvor det var muligt. P-værdi (Pearson chi): 
0,139 for KRAP. P-værdi (Pearson chi): 0,216 for ICDP. P-værdi (Pearson chi): 0,044 for ART. P-værdi (Pearson chi): 0,368 for MST. 
P-værdi (Pearson chi): 0,027 for social færdighedstræning. P-værdi (Pearson chi): 0,100 for kognitiv terapi. P-værdi (Pearson chi): 0,037 
for psykodynamisk terapi. P-værdi (Pearson chi): 0,585 for psykoedukation. P-værdi (Pearson chi): 0,082 for stressreduktion. P-værdi 
(Pearson chi): 0,096 for værdsættende samtale. P-værdi (Pearson chi): 0,368 for MI. P-værdi (Pearson chi): 0,279 for jeg-støttende samtale. 
P-værdi (Pearson chi): 0,919 for Marte Meo. P-værdi (Pearson chi): 0,002 for Kat-kassen. P-værdi (Pearson chi): 0,053 for TEACCH. 
P-værdi (Pearson chi): 0,267 for PECS. P-værdi (Pearson chi): 0,768 for TTT. P-værdi (Pearson chi): 0,004 for Low Arousal. P-værdi 
(Pearson chi): 0,101 for kropsterapi. P-værdi (Pearson chi): 0,437 for pædagogisk massage. P-værdi (Pearson chi): 0,440 for akupunktur. 
P-værdi (Pearson chi): 0,050 for andet.
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Det fremgår af figur IV.9, at der på både institutioner med intern skole og institutioner 
uden intern skole anvendes en stor variation af standardiserede metoder, men der 
er forskelle mellem disse to typer af institutioner. 

På institutionerne med intern skole er det især metoderne Low Arousal, social 
færdighedstræning og jeg-støttende samtale, der anvendes. Hvor Kognitiv Ressour-
ceorienteret og Anerkendende Pædagogik prioriteres som en af de mest anvendte 
metoder i forhold til det generelle billede, der er tegnet af institutioner i kapitel 
II.2, er denne tilgang langt nede på listen blandt institutionerne med intern skole.

På institutionerne uden intern skole er det især metoderne Kognitiv Ressource-
orienteret og Anerkendende Pædagogik, Low Arousal og social færdighedstræning, 
der anvendes.

Ud over at undersøge de pædagogiske rammer og anvendelsen af pædagogiske 
tilgange og standardiserede metoder har vi også fundet det væsentligt at belyse, hvilke 
elementer i omsorgsarbejdet med de anbragte børn og unge der vægtes højest på 
institutionerne. Her har vi præsenteret seks forskellige elementer i omsorgsarbejdet 
med anbragte børn og unge og bedt institutionerne om at prioritere de seks elementer 
med tal fra 1 til 6, hvor tallet 1 gives til det element, der vurderes som det vigtigste, 
og tallet 6 gives til det element, der vurderes som det mindst vigtige. Resultaterne 
fremgår af figur IV.10.

Figur IV.10:  Hvilke elementer i omsorgsarbejdet med de anbragte børn og unge vægtes højest på 
institutionen? Nedenfor præsenteres 6 forskellige elementer i omsorgsarbejdet med 
anbragte børn og unge. Du skal prioritere de 6 elementer med tal fra 1 til 6, hvor 
tallet 1 gives til det element, du vurderer som det vigtigste, og tallet 6 gives til det 
element, du vurderer som det mindst vigtige. Hvert tal fra 1 til 6 må kun bruges 
en gang. Tallet noteres i feltet tilhørende hver af de 6 opgaver. (N=236)
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Note: Spørgsmål stillet til alle (N=256). 20 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=236). P-værdi (Pearson chi): 0,600 for at skabe 
tryghed. P-værdi (Pearson chi): 0,436 for at se barnet. P-værdi (Pearson chi): 0,013 for at skabe relationer. P-værdi (Pearson chi): 0,064 
for at udvikle selvstændighed. P-værdi (Pearson chi): 0,094 for terapeutisk behandling. P-værdi (Pearson chi): 0,017 for skolefaglig ballast.

Det fremgår af figur IV.10, at der er store ligheder på institutioner med interne 
skoler og institutioner uden interne skoler, hvor begge institutionstyper prioriterer 
at skabe tryghed og forudsigelighed for barnet eller den unge; at skabe relationer til 
barnet eller den unge gennem værdsættelse og anerkendelse samt at se barnet eller 
den unge og vedkommendes behov. Disse prioriteringer ligner det generelle billede, 
der er tegnet af alle institutioner i kapitel II.2. Der er dog ikke overraskende en større 
andel af de institutioner med interne skoler, der vægter støtte til skolefaglig ballast 
både som 1. eller 2. og 3. eller 4. prioritet.

Endelig har vi også i belysningen af den pædagogiske praksis på institutionerne 
valgt at undersøge institutionernes kontakt med tidligere anbragte børn og unge. 
Vi har i undersøgelsen spurgt til kontakten med tidligere anbragte børn og unge, 
og her fortæller institutionerne med interne skoler, at over halvdelen af dem (62 %) 
afholder arrangementer med det formål at opretholde denne kontakt, mens det er 
tilfældet for 57 % af institutionerne uden interne skoler. 

Vi har også undersøgt, hvor tit institutionerne med og uden interne skoler afholder 
arrangementer med henblik på at holde kontakt med de tidligere anbragte børn og 
unge. Langt de fleste institutioner med interne skoler afholder arrangementer en gang 
om året eller sjældnere (83 %), mens de resterende 17 % afholder arrangementer 
enten en gang om ugen eller hver tredje måned eller en gang hvert halve år. Billedet 
er lidt anderledes for institutioner uden interne skoler, hvor der er flere institutioner, 
der afholder arrangementer mellem en gang om ugen og hver tredje måned eller 
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en gang hvert halve år (44 %), mens færre afholder arrangementer en gang om året 
eller sjældnere (56 %).416

Sammenfatning
Hovedparten af institutionerne med intern skole har ligesom de fleste institutioner 
en kontaktpædagog-struktur. Mange af institutionerne prioriterer flere af kon-
taktpædagogernes opgaver og roller højt, og der er ikke de store forskelle i forhold 
til institutioner med interne skoler. En stor andel af institutionerne prioriterer 
kontaktpædagogens ansvar for at skabe en tryg relation til barnet eller den unge, og 
der er ligeledes en stor andel, der prioriterer kontaktpædagogens ansvar for kontakt 
og samarbejde med barnet eller den unges familie. 

Ligesom på alle institutionerne prioriterer institutionerne med interne skoler 
den tilknytnings- og relationsfokuserede tilgang højt. Den ressourceorienterede 
og anerkendende tilgang er på andenpladsen blandt alle institutionerne, mens 
denne tilgang indtager tredjepladsen blandt institutionerne med intern skole, hvor 
den miljøpædagogiske/-terapeutiske tilgang er på andenpladsen. Der er ligeledes 
en stor andel af institutioner med interne skoler, der også prioriterer både den 
strukturpædagogiske tilgang og den individuelt tilrettelagte pædagogiske tilgang højt.

Både institutioner med intern og uden intern skole anvender en stor variation af 
standardiserede metoder, men der er forskelle mellem disse to typer af institutioner. 
På institutionerne med intern skole er det især metoderne Low Arousal, social 
færdighedstræning og jeg-støttende samtale, der anvendes. Hvor Kognitiv Ressour-
ceorienteret og Anerkendende Pædagogik prioriteres som en af de mest anvendte 
metoder i forhold til det generelle billede, der er tegnet af institutioner i kapitel 
II.2, er denne tilgang langt nede på listen blandt institutionerne med intern skole.

Ligesom det generelle billede, der er tegnet af alle institutioner i kapitel II.2, 
prioriterer institutioner med interne skoler at skabe tryghed og forudsigelighed for 
barnet eller den unge; at skabe relationer til barnet eller den unge gennem værdsættelse 
og anerkendelse samt at se barnet eller den unge og vedkommendes behov.

Medarbejdernes uddannelse, supervision og kursusdeltagelse på 
institutioner med interne skoler
I dette afsnit skal vi belyse antallet af medarbejdere, normering, køns- og alders-
fordeling, uddannelse, supervision og deltagelse i interne og eksterne kurser blandt 
medarbejdere på institutioner med intern skole.

I tabel IV.8 belyses det gennemsnitlige antal pædagogiske medarbejdere, der er 
ansat på institutioner med interne skoler og institutioner uden interne skoler, samt 
antallet af pædagogiske medarbejdere per barn eller ung.

416 P-værdi (Pearson chi): 0,032.
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Tabel IV.8:  Hvor mange af institutionens medarbejdere er direkte involveret i det pædagogiske 
arbejde med de anbragte børn og unge? Nogle institutioner har ansat personale i 
forbindelse med en række praktiske og administrative funktioner fx pedel, sekretær, 
rengøringspersonale, køkkenmedarbejdere. Når der her spørges ind til institutionens 
pædagogiske medarbejdere, henvises til den del af medarbejderne, som er direkte 
involveret i det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge (fx pædagog, 
lærere, psykologer mv.). Hvis institutionen har en intern skole, gælder det således også 
medarbejdere, som er ansat på institutionens interne skole. Angiv antal medarbejdere, 
som er direkte involveret i det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge i 
døgnophold og/eller på intern skole. (N=243)

Uden intern skole Intern skole

Antal medarbejdere direkte involveret i det pædagogiske arbejde 16 45

Medarbejdere direkte involveret i det pædagogiske arbejde (procent) 92 % 83 %

Antal pædagogiske medarbejdere pr. barn 2,7 3,2

Note: Spørgsmål stillet til alle. 12 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=244). 1 fejlbesvarelse er frasorteret (N=143). Antallet 
af observationer varierer fra spørgsmål, da andel pædagogiske medarbejdere kun inkluderer respondenter, som både har besvaret antal 
medarbejdere samt antal pædagogiske medarbejdere, samt respondenter, hvor antallet af medarbejdere er større end 0. Desuden er der 
frasorteret en række observationer, hvor det angivne antal pædagogiske medarbejdere oversteg antal medarbejdere i alt (23 i alt). Antal 
pædagogiske medarbejdere pr. anbragte barn inkluderer ligeledes kun respondenter, som både har besvaret antal anbragte og antal 
medarbejdere. P-værdi (t-test): 0,000 for antal af medarbejdere og procent. P-værdi (t-test): 0.399 for medarbejdere per barn.

Det fremgår i tabel IV.8, at institutioner med interne skoler har ansat langt flere 
medarbejdere, der er inddraget i det pædagogiske arbejde (i gennemsnit 45) end 
institutioner uden interne skoler (i gennemsnit 16 medarbejdere). Der er endvidere 
forskelle på normeringen: Hvor der på institutioner med interne skoler i gennemsnit 
er 3,2 pædagogiske medarbejdere per barn eller ung, er der på institutioner uden 
interne skoler i gennemsnit 2,7 medarbejdere per barn eller ung.

Der er desuden i sammenligning med alle undersøgelsens institutioner ansat lidt 
flere mænd på institutioner med interne skoler (43 %), mens der på institutioner 
uden interne skoler er 40 % mænd.417 Aldersfordelingen blandt medarbejdere på 
både institutioner med interne skoler og institutioner uden interne skoler ligner 
det billede, der er beskrevet i kapitel II.2, hvor hovedparten af medarbejderne er 
mellem 30 og 49 år.

Figur IV.11 viser medarbejdernes forskellige uddannelser på henholdsvis insti-
tutioner med interne skoler og institutioner uden interne skoler.

417 P-værdi (t-test): 0,374.
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Figur IV.11:  Hvor mange af institutionens medarbejdere pr. 01.08.2020 har følgende uddannelser? 
Angiv antal medarbejdere med følgende uddannelser for alle institutionens medar-
bejdere. Angiv den uddannelse, der er udgangspunkt for medarbejderens ansættelse 
på institutionen, hvis medarbejderen har flere af nedenstående uddannelser. Vær 
opmærksom på, at alle felter skal udfyldes i dette spørgsmål. Hvis institutionen ikke 
har medarbejdere ansat med den pågældende uddannelse, angives ‘0’. (N=244)

Note: Der er12 respondenter, som er faldet fra på dette spørgsmål (N=244). Svarkategorier er sammenlagt. P-værdi (t-test): 0,041 for 
pædagoger. P-værdi (t-test): 0,000 for lærere. P-værdi (t-test): 0,380 for socialrådgivere. P-værdi (t-test): 0,863 for psykolog mv. P-værdi 
(t-test): 0,850 for afspændingspædagog mv. P-værdi (t-test): 0,896 for pædagogisk assistent mv. P-værdi (t-test): 0,886 for master mv. 
P-værdi (t-test): 0,604 for anden relevant uddannelse. P-værdi (t-test): 0,846 for anden eller ingen uddannelse.
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Hovedparten af medarbejderne er uddannede som pædagoger, henholdsvis 53 % 
af de ansatte på institutioner med interne skoler og 59 % af de ansatte på institutioner 
uden interne skoler. Der hvor institutioner med og uden interne skoler adskiller sig 
markant fra hinanden er i forhold til andelen af lærere eller faglærere, hvilket ikke 
i sig selv er overraskende. Der er imidlertid tale om en relativt stor andel på 12 % 
på institutioner med interne skoler, mens der på institutioner uden interne skoler 
er ansat en andel på 4 % af lærere eller faglærere. 

 Andelen af pædagogiske assistenter eller social- og sundhedsassistenter er på 7 
% på begge institutionstyper. Der er endvidere ansat mindre andele af medarbejdere 
med uddannelser som socialrådgivere, psykolog/psykoterapeut, afspændingspædagog/
ergoterapeut/sygeplejerske, masteruddannede og andre uddannelser, der er relevante 
for arbejdet med døgnanbragte børn og unge. Det fremgår også, at der er en andel 
af medarbejdere, der enten har en anden end de nævnte uddannelser eller ingen 
uddannelse, og det gælder for 14 % af de ansatte på institutioner med interne skoler 
og 13 % af de ansatte på institutioner uden interne skoler.

Bortset fra den større andel af lærere på institutioner med interne skoler er der 
tale om et relativt ensartet billede af uddannelsesniveau og typer af ansatte på begge 
institutionstyper.

Vi skal tillige i tabel IV.12 belyse medarbejdernes modtagelse af supervision 
med henblik på at tegne et yderligere billede af de pædagogiske medarbejdere på 
institutioner med interne skoler og institutioner uden interne skoler.
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Figur IV.12:  Hvor ofte modtager institutionens pædagogiske medarbejdere faglig supervision (fx 
med en psykolog) i forhold til arbejdet med de anbragte børn og unge på institutionen? 
Nedenfor præsenteres nogle forskellige former for faglig supervision. Angiv, hvor 
ofte institutionens pædagogiske medarbejdere modtager de forskellige former for 
supervision. Tag udgangspunkt i de af institutionens medarbejdere, som er direkte 
involveret i det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge i døgnophold 
og/eller på intern skole. Sæt ét kryds ud for hver form for supervision. (N=238)

Note: Spørgsmål stillet til alle (N=256). 18/19 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=238/237). Antallet af observationer 
varierer, da en respondent er faldet fra midt i besvarelsen af dette spørgsmål. Svarkategorier er lagt sammen af hensyn til respondenternes 
anonymitet. Oprindelige svarkategorier var: 1) Cirka en gang om ugen, 2) Cirka en gang om måneden, 3) Cirka hver tredje måned, 4) 
Cirka en gang hvert halve år, 5) Cirka en gang om året, 6) Sjældnere, 7) Aldrig. P-værdi (Pearson Chi): 0,539 for sags-, intern. P-værdi 
(Pearson Chi): 0,751 for sags-, ekstern. P-værdi (Pearson Chi): 0,859 for individuel, intern. P-værdi (Pearson Chi): 0,081 for individuel, 
ekstern. P-værdi (Pearson Chi): 0,456 for gruppe, intern. P-værdi (Pearson Chi): 0,245 for gruppe, ekstern. P-værdi (Pearson Chi): 
0,843 for kollegial supervision.

Figur IV.12 viser, at hovedparten af medarbejderne på begge institutionstyper 
modtager kollegial supervision mellem en gang om ugen og en gang om måneden. 
En stor andel får sagssupervision enten med en ekstern eller intern supervisor 
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mellem en gang om ugen og en gang om måneden, men der er flere medarbejdere 
på institutioner med interne skoler, der modtager disse typer af supervision (64 % 
og 43 %), mens der på institutioner uden interne skoler er tale om henholdsvis 56 
% og 47 %. Gruppesupervision med en ekstern eller intern supervisor sker også 
relativt tit på begge institutionstyper. Individuel supervision enten med en ekstern 
eller intern supervisor foregår sjældnere end mellem en gang om ugen og en gang 
om måneden. 

Medarbejdere på institutioner deltager typisk både i interne kurser, også benævnt 
temadage, og eksterne kurser af kortere eller længere varighed. En belysning heraf 
viser, at der ikke er de store forskelle mellem institutioner med og uden interne skoler. 
Det er 77 % af institutionerne med interne skoler, der afholder kurser/temadage 
mellem hver tredje måned og hvert halve år, og tilsvarende er gældende for 74 % af 
institutionerne uden interne skoler.418 

Der er desuden 62 % af medarbejderne på institutioner med interne skoler, 
som har deltaget i relevante eksterne kurser og efteruddannelse af kortere eller 
længere varighed inden for de seneste tre år. Det tilsvarende er tilfældet på 70 % af 
institutionerne uden interne skoler.419

Sammenfatning
Institutioner med interne skoler har langt flere medarbejdere, der er inddraget i 
det pædagogiske arbejde (i gennemsnit 45) end institutioner uden interne skoler (i 
gennemsnit 16 medarbejdere). Der er endvidere forskelle på normeringen, hvor der 
på institutioner med interne skoler i gennemsnit er 3,2 pædagogiske medarbejdere 
per barn eller ung, mens der på institutioner uden interne skoler i gennemsnit er 
2,7 medarbejdere per barn eller ung.

Der er desuden i sammenligning med alle undersøgelsens institutioner ansat 
lidt flere mænd på institutioner med interne skoler (43 %), mens der er ansat 57 
% kvinder.

Der hvor institutioner med interne skoler og institutioner uden interne skoler 
adskiller sig markant fra hinanden er i forhold til andelen af lærere eller faglærere, 
hvor der ikke overraskende er ansat en større andel på institutioner med interne 
skoler. Men bortset fra den større andel af lærere på institutioner med interne skoler 
er der tale om et relativt ensartet billede af uddannelsesniveau og typer af ansatte 
på begge institutionstyper.

Hovedparten af medarbejderne på institutioner med intern skole modtager kolle-
gial supervision og/eller sagssupervision enten med en ekstern eller intern supervisor 
samt gruppesupervision med en ekstern eller intern supervisor. Individuel supervision 

418 P-værdi (Pearson Chi): 0,462.
419 P-værdi (t-test): 0,124.
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enten med en ekstern eller intern supervisor foregår sjældnere på institutioner med 
interne skoler. Medarbejdere på institutioner med intern skole deltager ligesom de 
ansatte på alle undersøgelsens institutioner typisk både i interne kurser, også benævnt 
temadage, og eksterne kurser af kortere eller længere varighed.

I det følgende kapitel skal vi give en karakteristik af de børn og unge, der er anbragt 
på institutioner med interne skoler. Derefter skal vi i et tredje kapitel sammenfatte 
og diskutere resultaterne af denne undersøgelse om de interne skoler og de børn, 
der er anbragt på institutioner med interne skoler.
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KAPITEL IV.2
Karakteristik af anbragte børn og unge,  
der undervises på interne skoler

Forskningen har som nævnt undersøgt en række forhold vedrørende anbragte børn og 
unges skoleforhold, herunder hvad der mere bredt kendetegner de anbragte børn både 
generelt og i forhold til deres skolegang. Anbragte børn og unge karakteriseres her generelt 
ved at have store vanskeligheder i forhold til at gå i skole omhandlende generelle adfærds- 
eller tilpasningsproblemer, problemer med sociale relationer og problemer i selve skolen 
som for eksempel koncentrationsbesvær, manglende trivsel og faglige vanskeligheder.420

I de fleste rapporter er der oftest et bredt fokus på anbragte børn og unges 
skolegang, herunder specialundervisning, som også foregår andre steder end på interne 
skoler, og i folkeskolen. Desuden indeholder flere af rapporterne undersøgelser på et 
mindre antal interne skoler. Med udgangspunkt i vores landsdækkende undersøgelse 
kan vi give en dybere karakteristik af alle de børn og unge, der går på interne skoler.   

I dette kapitel IV.2 skal vi karakterisere den andel på 39 % af de anbragte børn 
og unge, der modtager undervisning på interne skoler, gennem sammenligninger 
med de børn og unge, der ikke undervises på interne skoler.

Vi har valgt især at belyse de områder, hvor børnene og de unge, der går på 
interne skoler, adskiller sig fra børn og unge, der ikke går på interne skoler, herunder 
om denne gruppe af børn og unge kan karakteriseres som særligt belastede. Vi 
har i dette kapitel afgrænset analyserne til at omhandle børn og unge, som på 
anbringelsestidspunktet var i den skolepligtige alder.

Vi skal først belyse en række forhold omkring skolegang og uddannelse for de 
anbragte børn og unge, der går på intern skole. Dernæst skal vi se på køn, alder, 
anbringelseslængde og anbringelsestyper blandt børn og unge, der går på interne 
skoler. Vi ønsker også at belyse anbringelsesårsager og anbringelseshistorik blandt 
de anbragte børn og unge, der går på interne skoler. Afslutningsvis skal vi formidle 
undersøgelsens resultater vedrørende en række forhold under og ved afslutningen 
af anbringelsen for de børn og unge, der går på interne skoler.

Vi skal således sammenligne de børn og unge, der går på interne skoler, med 
de børn og unge, der ikke går på interne skoler, med det formål blandt andet at 
undersøge, om gruppen af børn og unge, der undervises på interne skoler, har en 
højere belastningsgrad end de andre børn og unge.

420 Bryderup, Inge M. (2004); Bryderup, Inge M. og Andsager, Gry (2006); Bryderup, Inge M. et al. 
(2002); Andersen, Dines (2008a, 2000b); Perthou, Anette S. et al. (2008); Bagger, Stine et al. (2016). 
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Skole og uddannelse for de børn og unge, der går på intern skole
I dette afsnit præsenterer vi en række resultater omkring børnene og de unges 
alders- og klassetrin; deres faglige niveau; hvorvidt de har perioder, hvor de ikke har 
gået i skole, samt deres afgangsprøver og uddannelse

Vi har undersøgt om børnene og de unge, der går på intern skole, og børnene og 
de unge, der ikke går på intern skole, går på et klassetrin, der svarer til deres alder. 
Tabel IV.9 viser resultaterne.

Tabel IV.9:  Gik barnet/den unge på et klassetrin, der svarede til barnets/den unges alder under 
anbringelsen? Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt 
det første år af anbringelsen. Sæt ét kryds. (N=783)

Børn, som ikke går i 
intern skole

Børn, som går i intern 
skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 222 47 % 112 36 % 334 43 %

Nej, barnet/den unge 
gik på et klassetrin over 
barnets/den unges alder

8 2 % 4 1 % 12 2 %

Nej, barnet/den unge gik 
på et klassetrin under 
barnets/den unges alder

169 36 % 171 55 % 340 43 %

Ved ikke 71 15 % 26 8 % 97 12 %

Total 470 100 % 313 100 % 783 100 %

Note: Spørgsmål kun stillet til respondenter, som har angivet, at barnet/den unge var i den skolepligtige alder, da vedkommende blev 
anbragt (N=783). P-værdi (Pearson Chi): 0,001.

Tabel IV.9 viser, at 36 % af børnene og de unge i den skolepligtige alder, der går på 
intern skole, går på et klassetrin, der svarer til deres alder, mens det samme gælder for 
47 % af børnene og de unge, der ikke går på intern skole. Der er 55 % af børnene 
og de unge, der går på intern skole, som går på et klassetrin, der er under deres alder, 
mens det samme gælder 36 % af børnene og de unge, der ikke går på intern skole.

Der er således langt flere, der går på intern skole, som ikke går på et klassetrin, 
der svarer til deres alder (55 % vs. 36 %).

Vi har endvidere undersøgt respondenternes vurderinger af det faglige niveau i 
henholdsvis dansk læsning, dansk skrivning og matematik blandt de anbragte børn 
og unge. Resultaterne fremgår af figur IV.13.
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Figur IV.13:  Hvordan vurderer du, at barnets/den unges faglige niveau var under anbringelsen? 
Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt iagttagelser fra 
det første år, barnet/den unge var anbragt på institutionen. Sæt ét kryds. (N=783)

Note: Spørgsmål kun stillet til respondenter, som har angivet, at barnet/den unge var i den skolepligtige alder, da vedkommende blev 
anbragt (N=783). P-værdi (Pearson Chi): 0,751 for læsning. P-værdi (Pearson Chi): 0,636 for dansk skrivning. P-værdi (Pearson Chi): 
0,636 for matematik.

Figur IV.13 viser et ensartet fagligt niveau i dansk læsning, dansk skrivning og 
matematik for både børnene og de unge, der ikke går på intern skole, og børnene 
og de unge, der er elever på interne skoler. Mellem 25 % og 32 % ligger på middel 
i alle tre fag, mens 54 % til 60 % ligger under middel.

Der er meget få, der ligger over middel, mellem 3 % og 6 %. Der er et således et 
ensartet niveau hos begge grupper, hvor over halvdelen ligger under middel.
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Vi har ligeledes undersøgt, hvorvidt børnene og de unge, der går på intern skole, 
og børnene og de unge, der ikke går på intern skole, har haft perioder, hvor de ikke 
har gået i skole. Resultaterne fremgår af tabel IV.10.

Tabel IV.10:  Har du kendskab til, at barnet/den unge i sin skolepligtige alder i perioder ikke har 
gået i skole? Sæt ét kryds. (N=783)

Børn, som ikke går i intern skole Børn, som går i intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 206 44 % 171 55 % 377 48 %

Nej 192 41 % 105 34 % 297 38 %

Ved ikke 72 15 % 37 12 % 109 14 %

Total 470 100 % 313 100 % 783 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle (N=1.024). 23 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=1.001). Inkluderer kun respondenter, som 
har svaret på spørgsmål vedr. intern skole. P-værdi (Pearson Chi): 0,157.

Blandt børnene og de unge, der går på intern skole, er det 55 %, der i perioder ikke 
har gået i skole, mens der er tale om 44 % blandt børnene og de unge, der ikke går 
på intern skole.

Blandt børnene og de unge, der går på intern skole, er der 34 %, som ikke har 
oplevet sådanne perioder, og det samme er tilfældet for 41 % af børnene og de 
unge, der ikke går på intern skole. Der er en relativt stor andel på 12-15 %, der 
svarer Ved ikke.

Mere end halvdelen af børnene og de unge, der går på intern skole, har således 
perioder, hvor de ikke har gået i skole, mens det er tilfældet for mindre end halvdelen 
af børnene og de unge, der ikke går på intern skole.

I forhold til de respondenter, der har angivet, at børnene og de unge har haft 
perioder, hvor de ikke har gået i skole i en eller flere perioder, har vi spurgt til, hvor 
lange disse perioder har været. Svarene fremgår i tabel IV.11.
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Tabel IV.11:  I hvor lang en periode samlet set har barnet/den unge ikke gået i skole i løbet af sin 
skolepligtige alder? Hvis der er flere perioder, hvor barnet/den unge ikke har gået 
i skole, så læg dem sammen, og sæt et kryds ud for den samlede periode nedenfor. 
(N=377)

Børn, som ikke går i intern skole Børn, som går i intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

1-2 måneder 18 9 % 14 8 % 32 8 %

3-6 måneder 42 20 % 42 25 % 84 22 %

6-12 måneder 40 19 % 45 26 % 85 23 %

Mere end 1 år 62 30 % 37 22 % 99 26 %

Ved ikke 44 21 % 33 19 % 77 20 %

Total 206 100 % 171 100 % 377 100 %

Note: Spørgsmål kun stillet til respondenter, som angiver, at barnet/den unge i perioder i sin skolepligtige alder ikke har gået i skole 
(N=439). Inkluderer kun respondenter, som har svaret på spørgsmål vedr. intern skole. P-værdi (Pearson Chi): 0,421.

Der er få af både børnene og de unge, der går på intern skole, og af de børn og unge, 
der ikke går på intern skole, som har fravær fra skole mellem 1 og 2 måneder (8 % 
og 9 %). Der er flere af børnene og de unge, der går på intern skole, som ikke har 
gået i skole mellem 3 og 12 måneder (51 %). Det samme er gældende for 39 % af 
de børn og unge, der ikke går på intern skole. Det omvendte er tilfældet i forhold 
til fravær fra skolen i over et år, hvor det gælder 22 % af børnene og de unge, der 
går på intern skole, mens det er tilfældet for 30 % af børnene og de unge, der ikke 
går på intern skole.

Blandt de børn og unge, der i perioder ikke har gået i skole, er der således tale om 
lange perioder for mange børn og unge, hvilket gælder børnene og de unge, der går 
på begge typer af institutioner. Der er dog flere af børnene og de unge på de interne 
skoler, der har perioder, hvor de ikke går i skole (55 % vs. 41 %).

Vi har også undersøgt, hvor store andele af de to grupper af børn og unge, der 
afsluttede folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse, mens de var anbragt. Figur IV.14 
viser resultaterne.
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Figur IV.14:  Afsluttede barnet/den unge folkeskolen, mens vedkommende var anbragt på insti-
tutionen? Sæt ét kryds. (N=782)421

Note: Respondenter, som angav, at barnet/den unge ikke afsluttede folkeskolen, mens vedkommende blev anbragt på institutionen (grundet 
andre årsager end de opstillede), havde mulighed for at angive, hvorfor barnet/den unge ikke afsluttede. Efter en kvalitativ gennemgang 
af disse svar, viste det sig, at der var en del, som kunne kategoriseres i de eksisterende kategorier, hvorfor forskerne har foretaget en 
omkategorisering af disse svar, hvor muligt. Derudover viste det sig, at der var en del, som var over den skolepligtige alder, da de blev 
anbragt, hvorfor denne gruppe har fået sin egen kategori. Spørgsmålet er stillet til alle (N=1.024). 23 respondenter er faldet fra på dette 
spørgsmål (N=1.001). En respondent er frasorteret på dette spørgsmål, da vedkommende ikke vidste, om barnet/den unge afsluttede 
folkeskolen, mens vedkommende var anbragt på institutionen (N=1.000). Inkluderer kun respondenter, som er i den skolepligtige alder 
ved anbringelsen (n=783). P-værdi (Pearson Chi): 0,322.

Flere går stadig i folkeskolen ved fraflytning fra institutionen, både blandt børnene 
og de unge, der går på intern skole (50 %), og børnene og de unge, der ikke går på 
intern skole (54 %).

Men der er også en del i begge grupper af børn og unge, der afslutter folkeskolen, 
mens de er anbragt på institutionen, henholdsvis 36 % af børnene og de unge, der 
går på intern skole, og 29 % af børnene og de unge, der ikke går på intern skole.

Relativt færre blandt begge grupper afsluttede ikke folkeskolen af andre grunde, 
mens de var anbragt, henholdsvis 12 % af børnene og de unge, der går på intern 
skole, og 13 % af børnene og de unge, der ikke går på intern skole.

For at nuancere billedet har vi også undersøgt, om de to grupper af børn og unge 
gik op til folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse, mens de var anbragt på institutionen. 
Resultaterne fremgår af figur IV.15.

421 Af hensyn til anonymitet er procentandele for børn og unge, som ikke var startet i folkeskole, samt 
børn og unge, som ikke afsluttede folkeskolen af andre årsager, udeladt, da tallene er meget små.
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Figur IV.15:  Gik barnet/den unge op til folkeskolens afgangsprøver (9. klasse), mens vedkommende 
var anbragt på institutionen? Sæt ét kryds. (N=245)422

Note: Respondenter, som angav, at barnet/den unge ikke gik op til folkeskolens afgangsprøver, mens vedkommende blev anbragt på 
institutionen (grundet andre årsager end de opstillede), havde mulighed for at angive, hvorfor barnet/den unge ikke afsluttede. Efter en 
kvalitativ gennemgang af disse svar viste det sig, at der var svar, som kunne kategoriseres i de eksisterende kategorier, hvorfor forskerne 
har foretaget en omkategorisering af disse svar, hvor muligt. Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, som selv har angivet, at barnet/
den unge afsluttede folkeskolen, mens vedkommende var anbragt på institutionen (N=274). Inkluderer kun respondenter, som er i den 
skolepligtige alder ved anbringelsen (n=245). P-værdi (Pearson Chi): 0,418.

Figur IV.15 viser, at 40 % af børnene og de unge, der går på intern skole, går op 
til folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse, mens de er anbragt på institutionen. Det 
samme er tilfældet for 42 % af børnene og de unge, der ikke går på intern skole. Der 
er 30 % af børnene og de unge, der går på intern skole, som går op til folkeskolens 
afgangsprøver på særlige vilkår, mens de er anbragt på institutionen. Det samme er 
tilfældet for 23 % af børnene og de unge, der ikke går på intern skole. 

En mindre andel af begge grupper bliver fritaget fra at aflægge prøver, og det drejer 
sig om 14 % af børnene og de unge, der går på intern skole, og 19 % af børnene og 
de unge, der ikke går på intern skole.

Næsten halvdelen af børnene og de unge i begge grupper går således op til 
afgangsprøverne på almindelig vis, men der er lidt flere af børnene og de unge, der 
går på intern skole, som går op til afgangsprøverne på særlige vilkår.

422 Af hensyn til anonymitet er de andele for børn og unge, som ikke gik til afgangsprøverne på grund af 
COVID 19 samt børn og unge, som ikke gik til afgangsprøverne af andre årsager, udeladt, da tallene 
er meget små. 
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Vi har selvsagt også undersøgt, om børnene og de unge, der gik op til eksamen, 
så bestod folkeskolens afgangsprøver, og svarene fremgår af tabel IV.12.

Tabel IV.12:  Bestod barnet/den unge folkeskolens afgangseksamen? For at bestå eksamen skal barnet/
den unge have aflagt de syv obligatoriske prøver og haft mindst 2,0 i gennemsnit 
af alle prøvekaraktererne. Hvis barnet/den unge ikke har været til afgangseksamen 
på grund af COVID-19, tag da udgangspunkt i barnets/den unges årskarakter ved 
afslutning. Sæt ét kryds. (N=175)

Børn, som ikke går i intern skole Børn, som går i intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 82 91 % 70 82 % 152 87 %

Nej 8 9 % 15 18 % 23 13 %

Total 90 100 % 85 100 % 175 100 %

Note: Spørgsmål er kun stillet til respondenter, som selv har angivet, at barnet/den unge gik op til folkeskolens afgangsprøver på almindelig 
vis eller på særlige vilkår (eller hvor afgangsprøver er blevet erstattet med årskarakter grundet COVID-19), mens vedkommende var 
anbragt på institutionen (N=193). Inkluderer kun respondenter, som har svaret på spørgsmål vedr. intern skole (N=175). P-værdi 
(Pearson Chi): 0,162.

Der er lidt færre af børnene og de unge, der går på intern skole, som består folkeskolens 
afgangsprøver (82 %), mens det er 91 % af børnene og de unge, der ikke går på 
intern skole. Blandt de børn og unge, der går op til eksamen, er der således relativt 
få af børnene og de unge, der ikke består folkeskolens afgangsprøver, henholdsvis 18 
% og 9 %. Også på dette område er der et relativt ensartet billede af de to grupper.

I forlængelse af oplysningerne om skolegangen har vi også belyst, om de to 
grupper af børn og unge påbegynder en uddannelse efter folkeskolen og i givet fald 
hvilken. Dette spørgsmål er kun stillet i forhold til de børn og unge, der har afsluttet 
folkeskolen. Resultaterne fremgår af tabel IV.13.
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Tabel IV.13: Påbegyndte barnet/den unge en uddannelse ud over folkeskolen, mens vedkommende 
var anbragt på institutionen? Hvis barnet/den unge påbegyndte flere uddannelser, så angiv da 
den senest påbegyndte. Sæt ét kryds. (N=245)

Børn, som ikke går i  
intern skole

Børn, som går i  
intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

En erhvervsuddannelse 18 13 % 11 10 % 29 12 %

En gymnasial uddannelse 31 23 % 6 5 % 37 15 %

Anden uddannelse  
(fx STU, 10. klasse,  
FGU, produktionsskole)

38 28 % 41 37 % 79 32 %

Nej, ingen uddannelse 48 36 % 52 47 % 100 41 %

Total 135 100 % 110 100 % 245 100 %

Note: Respondenter, som angav, at barnet/den unge påbegyndte en anden type uddannelse end de oplistede, mens vedkommende var anbragt 
på institutionen, havde mulighed for at angive, hvad det var for en uddannelse. Efter en kvalitativ gennemgang af disse svar viste det sig, 
at der var svar, som kunne kategoriseres i de eksisterende kategorier, hvorfor vi har foretaget en omkategorisering af disse svar, hvor muligt. 
Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, som selv har angivet, at barnet/den unge afsluttede folkeskolen, mens vedkommende var anbragt 
på institutionen (N=274). Inkluderer kun respondenter, som har svaret på spørgsmål vedr. intern skole. P-værdi (Pearson Chi): 0,007.

Andelen af de børn og unge, der ikke påbegynder en uddannelse efter folkeskolen, 
er henholdsvis 47 % af børnene og de unge, der går på intern skole, og 36 % af 
børnene og de unge, der ikke går på intern skole.

Blandt de børn og unge, der påbegynder en uddannelse, er der store forskelle 
på, hvilke uddannelser det er. Der er 10 % af børnene og de unge, der går på intern 
skole, som påbegynder en erhvervsuddannelse, mens det er tilfældet for 13 % af 
børnene og de unge, der ikke går på intern skole. Der er 5 % af børnene og de 
unge, der går på intern skole, som påbegynder en gymnasial uddannelse, mens det 
er tilfældet for 23 % af børnene og de unge, der ikke går på intern skole. Ser vi på, 
hvem der påbegynder en anden uddannelse som for eksempel STU, 10. klasse og 
FGU, produktionsskole, er det 37 % af børnene og de unge, der går på intern skole, 
og 28 % af børnene og de unge, der ikke går på intern skole. 

Det er således næsten halvdelen af børnene og de unge, der går på intern skole, 
som ikke påbegynder en uddannelse, mens de er anbragt. Og der er store forskelle 
mellem de to gruppers valg af uddannelse. Der er flere af børnene og de unge, der 
går på intern skole, som påbegynder en anden uddannelse som for eksempel STU, 
10. klasse og FGU og produktionsskole. Der er betydelig flere af børnene og de 
unge, der ikke går på intern skole, som påbegynder en gymnasial uddannelse. 

Vi har desuden spurgt til, om de børn og unge, der har påbegyndt en uddannelse, 
mens de er anbragt, har gennemført denne uddannelse. Resultaterne fremgår af 
tabel IV.14.
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Tabel IV.14:  Gennemførte barnet/den unge denne uddannelse, mens vedkommende var anbragt 
på institutionen? Sæt ét kryds. (N=146)

Børn, som ikke går i intern skole Børn, som går i intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 22 25 % 9 15 % 31 21 %

Nej 65 75 % 50 85 % 115 79 %

Total 87 100 % 59 100 % 146 100 %

Note: Spørgsmålet er kun stillet til respondenter, som selv har angivet, at barnet/den unge påbegyndte en uddannelse, mens vedkommende 
var anbragt på institutionen (N=146). Inkluderer kun respondenter, som har svaret på spørgsmål vedr. intern skole. P-værdi (Pearson 
Chi): 0.200.

Tabel IV.14 viser, at 15 % af børnene og de unge, der går på intern skole, har 
gennemført en uddannelse under anbringelsen, mens dette er tilfældet for 25 % af 
børnene og de unge, der ikke går på intern skole. Disse tal skal dog tages med et 
forbehold, da de dækker over små grupper af unge.

Der er således en stor andel af børnene og de unge, der (endnu) ikke har afsluttet 
uddannelser, mens de er anbragt, og de fleste af dem findes blandt børnene og de 
unge, der går på intern skole. 

Sammenfatning
Der er langt flere af børnene og de unge, der går på intern skole, som ikke går på 
et klassetrin, der svarer til deres alder. Der er dog et ensartet fagligt niveau i dansk 
læsning, dansk skrivning og matematik hos begge grupper, hvor over halvdelen 
imidlertid ligger under middel.

Mere end halvdelen af børnene og de unge, der går på intern skole, har oplevet 
ikke at gå i skole i perioder, mens det er tilfældet for mindre end halvdelen af børnene 
og de unge, der ikke går på intern skole. Blandt de børn og unge, der i perioder ikke 
har gået i skole, er der tale om lange perioder for mange børn og unge.

Blandt de børn og unge, der afslutter folkeskolen, mens de er anbragt, er det 
næsten halvdelen af børnene og de unge i begge grupper, der går op til folkeskolens 
afgangsprøver på almindelig vis, men der er lidt flere blandt børnene og de unge, der 
går på intern skole, som går op til afgangsprøverne på særlige vilkår. Der er således 
relativt få af børnene og de unge, der ikke består folkeskolens afgangsprøver, og også 
på dette område er der et relativt ensartet billede af de to grupper.

Det er næsten halvdelen af børnene og de unge, der går på intern skole, som ikke 
påbegynder en uddannelse, mens de er anbragt. Og der er store forskelle mellem de 
to gruppers valg af uddannelse. Der er flere af børnene og de unge, der går på intern 
skole, som påbegynder en anden uddannelse som for eksempel STU, 10. klasse og 
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FGU og produktionsskole, mens der er betydelig flere af børnene og de unge, der 
ikke går på intern skole, som påbegynder en gymnasial uddannelse.

Der er en stor andel af børnene og de unge, der (endnu) ikke har afsluttet 
uddannelser, mens de er anbragte, og de fleste af dem findes blandt børnene og de 
unge, der går på intern skole.

Køn, alder, anbringelseslængde og anbringelsestyper  
blandt børn og unge, der går på interne skoler
I det følgende giver vi en karakteristik af børn og unge, der går på interne skoler, 
med hensyn til køns- og aldersfordeling samt anbringelseslængde.

Der er en overvægt af drenge (61 %), der går på interne skoler, mens pigerne 
udgør 39 %. Kønsfordelingen blandt børn og unge, der ikke går på interne skoler, 
er, at 49 % er drenge og 51 % er piger. Der er således flere drenge blandt de børn 
og unge, der går på interne skoler.423

Figur IV.16 viser aldersfordelingen blandt de anbragte børn og unge, der går på 
interne skoler, og blandt de børn og unge, der ikke går i intern skole.

Figur IV.16:  Hvilken alder havde barnet/den unge, da vedkommende blev anbragt på institu-
tionen? Angiv barnets alder ved anbringelsen. Rund op eller ned til hele tal. Ved 
3 år og 7 måneder skriv da 4. Ved 3 år og 6 måneder skriv da 3 og så fremdeles. 
(Kategoriseret) (N=783)

Note: Spørgsmål stillet til alle. 11 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=1.013). Inkluderer kun respondenter, som er i den 
skolepligtige alder ved anbringelse (n=783). P-værdi (t-test): 0.497.

Blandt de anbragte børn og unge, der går på interne skoler, er hovedparten (63 %) 
i alderen 13-17 år ved anbringelsens start, og den øvrige andel på 36 % er i alderen 
6-12 år, mens der hverken er yngre eller ældre børn og unge blandt dem, der går i 
interne skoler. 

423 P-værdi (Pearson Chi): 0.004.
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Gennemsnitsalderen blandt alle anbragte børn og unge i denne undersøgelser er, 
som det tidligere er beskrevet, 13 år. Dette gennemsnit inkluderer flere børn, der er 
0-5 år (6 %), og også flere unge over 18 år (5 %). Gennemsnitsalderen for børn og 
unge, der går på interne skoler, er også 13 år, men dette gennemsnit dækker alene 
over de anbragte børn og unge i den skolepligtige alder. Der er således anledning 
til at antage, at de børn og unge, der går på interne skoler, gennemsnitlig er ældre, 
når de anbringes.

De anbragte børn og unge, der går på interne skoler, er således lidt ældre end 
gennemsnittet på anbringelsestidspunktet.

Vi ønsker også at belyse anbringelseslængden for de anbragte børn og unge, der 
går på interne skoler. Resultaterne fremgår af tabel IV.15.

Tabel IV.15:  Hvor længe var barnet/den unge anbragt på institutionen? Angiv længde på 
anbringelse. Rund op eller ned til hele tal. Ved 3 år og 7 måneder skriv da 4. Ved 
3 år og 6 måneder skriv da 3 og så fremdeles. (Kategoriseret) (N=783)

Børn, som ikke går i intern skole Børn, som går i intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Op til cirka 
et år 191 41 % 96 31 % 287 37 %

Cirka 2-3 år 147 31 % 113 36 % 260 33 %

Cirka 4-5 år 69 15 % 56 18 % 125 16 %

Mere end 5 år 63 13 % 48 15 % 111 14 %

Total 470 100 % 313 100 % 783 100 %

Note: 11 respondenter er faldet fra på spørgsmål (N=1.013). Inkluderer kun respondenter, som har svaret på spørgsmål vedr. intern 
skole. P-værdi (t-test): 0.389.

Det fremgår af tabel IV.15, at de anbragte børn og unge, der går på interne skoler, 
har en længere anbringelsestid end de anbragte børn og unge, der ikke går på interne 
skoler. Færre anbringes i op til et år (31 % vs. 41 %). Mens en andel på 54 % af de 
anbragte børn og unge, der går på interne skoler, anbringes i mellem 2 og 5 år, er 
dette tilfældet for 46 % af de anbragte børn og unge, der ikke går på interne skoler. 
Der er også lidt flere, der anbringes i mere end 5 år (15 % vs. 13 %). 

Vi har endvidere valgt at undersøge, om der i samme omfang er tale om akut-
anbringelser blandt de anbragte børn og unge, der går på interne skoler. Resultaterne 
fremgår af tabel IV.16.
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Tabel IV.16:  Var der tale om en akut anbringelse, da barnet/den unge blev anbragt på institutionen? 
Sæt ét kryds. (N=783)

Børn, som ikke går i intern skole Børn, som går i intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 156 33 % 66 21 % 222 28 %

Nej 314 67 % 247 79 % 561 72 %

Total 470 100 % 313 100 % 783 100 %

Note: Spørgsmål er stillet til alle. Fire respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=1.020). Inkluderer kun respondenter, som har 
svaret på spørgsmål vedr. intern skole. P-værdi (Pearson Chi): 0.020.

Det fremgår af tabel IV.16, at der blandt de anbragte børn og unge, der går på interne 
skoler, er færre, der anbringes akut, end blandt de anbragte børn og unge, der ikke 
går på interne skoler (21 % vs. 33 %).

Vi har tillige undersøgt, om der blandt de anbragte børn og unge, som går på 
interne skoler, er færre eller flere, der anbringes uden forældrenes samtykke, end 
blandt de anbragte børn og unge, der ikke går på interne skoler. Her viser resultaterne, 
at der ikke er de store forskelle, da det drejer sig om henholdsvis 19 % og 21 %. 
Hovedparten af de anbragte børn og unge, der går på interne skoler, anbringes 
således med samtykke.

Sammenfatning
Der er en overvægt af drenge, der går på interne skoler, mens pigerne udgør en mindre 
andel. De anbragte børn og unge, der går på interne skoler, er endvidere lidt ældre 
end gennemsnittet på anbringelsestidspunktet. De anbragte børn og unge, der går 
på interne skoler, har en længere anbringelsestid end de anbragte børn og unge, der 
ikke går på interne skoler. 

Blandt de anbragte børn og unge, der går på interne skoler, er der færre, der 
anbringes akut end blandt de anbragte børn og unge, der ikke går på interne skoler. 
Hovedparten af de anbragte børn og unge, der går på interne skoler, anbringes med 
samtykke, ligesom det er tilfældet for alle de anbragte børn og unge i undersøgelsen.

Anbringelsesårsager og anbringelseshistorik blandt de  
anbragte børn og unge, der går på interne skoler
I dette afsnit skal vi belyse anbringelsesårsagerne blandt de anbragte børn og unge, 
der går på interne skoler, og her ser vi først på årsager, som er knyttet til forældre, 
og derefter på årsager, der er knyttet til børnene og de unge. Der er imidlertid også 
andre indikatorer, som er væsentlige i forhold til at belyse baggrunden for børnene 
og de unges anbringelse, som for eksempel, om de har været indlagt på psykiatrisk 
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afdeling, om de har fået foretaget en psykiatrisk udredning, om de har en diagnose, 
og om de har modtaget psykologisk terapi under anbringelsen. 

For at klarlægge anbringelseshistorikken for børnene og de unge, der går på interne 
skoler, skal vi også i det følgende se på deres tidligere anbringelser, kommunernes valg 
af anbringelsessted, handleplaner og udredninger samt målet med anbringelserne.

Hvad angår anbringelsesårsager blandt de anbragte børn og unge, der går på 
interne skoler, ser vi først på årsager, som er knyttet til forældre, og derefter på årsager 
knyttet til børnene og de unge. Det fremgår af figur IV.17 hvilke årsager der kan 
anses som knyttet til forældrene.
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Figur IV.17:  Hvad var efter din vurdering årsagerne til, at barnet/den unge blev anbragt på 
institutionen? Sæt ét eller flere kryds. Problemer knyttet til forældrene: (N=783)

Note: Respondenter, som angav, at barnet/den unge blev anbragt grundet andre årsager knyttet til forældre, havde mulighed for at angive, 
hvad det var for årsager. Efter en kvalitativ gennemgang af disse svar, viste det sig, at der var svar, som kunne kategoriseres i de eksisterende 
kategorier, hvorfor forskerne har foretaget en omkategorisering af disse svar, hvor muligt. Respondenterne har haft mulighed for at markere 
mere end én svarmulighed, hvorfor totalen summer til mere end 100 %. Spørgsmål stillet til alle (N=1.024). 23 respondenter er faldet fra 
på dette spørgsmål (N=1.001). Inkluderer kun respondenter, som er i den skolepligtige alder ved anbringelse (n=783). P-værdi (Pearson 
Chi): 0.464 for omsorgssvigt. P-værdi (Pearson Chi): 0.106 for vold. P-værdi (Pearson Chi): 0.709 for seksuelle overgreb. P-værdi (Pearson 
Chi): 0.041 for forældres misbrug. P-værdi (Pearson Chi): 0.398 for forældres udviklingshæmning. P-værdi (Pearson Chi): 0.253 for 
psykisk lidelse. P-værdi (Pearson Chi): 0.422 for vold mellem forældre. P-værdi (Pearson Chi): 0.791 for kriminalitet. P-værdi (Pearson 
Chi): 0.245 for sygdom. P-værdi (Pearson Chi): 0.129 for forældres død. P-værdi (Pearson Chi): 0.709 for anden årsag. P-værdi (Pearson 
Chi): 0.426 for ingen årsager knyttet til forældre. P-værdi (Pearson Chi): 0.822 for ved ikke.
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Det fremgår af figur IV.17, at der blandt de anbragte børn og unge, der går på interne 
skoler, er flere tilfælde, hvor årsagerne ikke er knyttet til forældrene (13 % vs. 9 %). 
Undersøgelsen blandt begge grupper af børn og unge viser, at den hyppigste årsag, 
som er knyttet til forældrene, er omsorgssvigt. Der er således 68 % af børnene og 
de unge, der går på intern skole, der er anbragt på grund af omsorgssvigt, mens det 
blandt de anbragte børn og unge, der ikke går på interne skoler, er 73 %. 

Der er også en forholdsvis stor andel på 26 % af børnene og de unge, som går i 
intern skole, der er anbragt på grund af en psykisk lidelse hos forældrene, mens det 
er 31 % af de anbragte børn og unge, der ikke går på interne skoler.

Blandt de anbragte børn og unge, der går på interne skoler, er det 22 %, som er 
anbragt på grund af forældres misbrug (alkohol, narkotika eller medicin), mens det 
er 30 % blandt de anbragte børn og unge, der ikke går på interne skoler. 

Der er 18 % af børnene og de unge, der går på interne skoler, som er anbragt på 
grund af vold mod barnet eller den unge, mens 12 % er anbragt på grund af vold 
mellem forældrene, hvor de tilsvarende tal er henholdsvis 24 % og 14 % blandt de 
anbragte børn og unge, der ikke går på interne skoler. Mindre hyppige årsager er 
kriminalitet hos forældre, forældres sygdom og seksuelle overgreb. Blandt de mindst 
hyppige årsager er forældres død og forældres udviklingshæmning. 

Det et gennemgående træk, at der er færre af de anbragte børn og unge, der går 
på interne skoler, der har alle de respektive anbringelsesårsager, som er knyttet til 
forældrene. 

Figur IV.18 viser fordelingen på anbringelsesårsager, som er knyttet til børnene 
og de unge selv.
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Figur IV.18:  Hvad var efter din vurdering årsagerne til, at barnet/den unge blev anbragt på 
institutionen? Sæt ét eller flere kryds. Problemer knyttet til barnet/den unge: (N=783)

Note: Respondenter, som angav, at barnet/den unge blev anbragt grundet andre årsager knyttet til barnet, havde mulighed for at angive, 
hvad det var for årsager. Efter en kvalitativ gennemgang af disse svar, viste det sig, at der var svar, som kunne kategoriseres i de eksisterende 
kategorier, hvorfor forskerne har foretaget en omkategorisering af disse svar, hvor muligt. Respondenterne har haft mulighed for at markere 
mere end én svarmulighed, hvorfor totalen summer til mere end 100 %. Spørgsmål stillet til alle (N=1.024). 23 respondenter er faldet fra 
på dette spørgsmål (N=1.001). Inkluderer kun respondenter, som er i den skolepligtige alder ved anbringelse (n=783). P-værdi (Pearson 
Chi): 0.464 for fysisk lidelse. P-værdi (Pearson Chi): 0.116 for psykisk lidelse. P-værdi (Pearson Chi): 0.733 for misbrug. P-værdi (Pearson 
Chi): 0.535 for kriminalitet. P-værdi (Pearson Chi): 0.003 for udadreagerende adfærd. P-værdi (Pearson Chi): 0.232 for indadreagerende 
adfærd. P-værdi (Pearson Chi): 0.594 for selvskadende adfærd. P-værdi (Pearson Chi): 0.010 for skoleproblemer. P-værdi (Pearson Chi): 
0.022 for diagnoser. P-værdi (Pearson Chi): 0.178 for anden årsag. P-værdi (Pearson Chi): 0.009 for ingen årsager knyttet til barnet. 
P-værdi (Pearson Chi): 0.012 for ved ikke.
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Figur IV.18 viser, at den hyppigste anbringelsesårsag, som er knyttet til børnene og 
de unge – både blandt børnene og de unge, der går på interne skoler, og de børn 
og unge, der ikke går på interne skoler – er udadreagerende adfærd (61 % vs. 45 
%), som efterfølges af skoleproblemer (56 % vs. 42 %). Derefter kommer for begge 
gruppers vedkommende anbringelsesårsagen psykisk lidelse (55 % vs. 40 %).

Der er 42 % af børnene og de unge, der går på interne skoler, som er anbragt 
grundet diagnoser (autisme, ADHD mv.), mens dette er tilfældet for 28 % af 
børnene og de unge, der ikke går på interne skoler. Blandt børnene og de unge, der 
går på interne skoler, er 28 % anbragt grundet indadreagerende adfærd, mens dette 
er tilfældet for 23 % børnene og de unge, der ikke går på interne skoler. Der er 
blandt børnene og de unge, der går på interne skoler, 19 %, som er anbragt grundet 
selvskadende adfærd, mens dette er tilfældet for 22 % af børnene og de unge, der 
ikke går på interne skoler.

Blandt de mindst hyppige årsager er misbrug (alkohol, narkotika, medicin) (15 
% vs. 17 %), kriminalitet (17 % vs. 14 %) og fysisk lidelse (12 % vs. 8 %). Desuden 
er der 3 % af børnene og de unge, der går på interne skoler, som har angivet, at 
der ikke er nogen problematikker knyttet til barnet eller den unge, som er årsag til 
anbringelsen, mens dette er tilfældet for 9 % af børnene og de unge, der ikke går 
på interne skoler.

Denne undersøgelse tegner således et billede af en gruppe af børn og unge, der 
går på interne skoler, som har massive anbringelsesårsager på mange områder, og 
hvor de fleste anbringelsesårsager er knyttet til børnene og de unge selv. Der er større 
andele blandt børnene og de unge, der går på interne skoler, som har udadreagerende 
adfærd, diagnoser, psykiske lidelser og skoleproblemer.

Vi har endvidere undersøgt, om børnene og de unge har været indlagt på psykia-
trisk afdeling forud for anbringelsen, og om der er foretaget en psykiatrisk udredning.

Blandt børnene og de unge, der går på interne skoler, er det 23 %, der har været 
indlagt på psykiatrisk afdeling forud for anbringelsen, mens det samme er tilfældet 
for 11 % af børnene og de unge, der ikke går på interne skoler. Blandt børnene og 
de unge, der går på interne skoler, er det 58 %, der har fået foretaget en psykiatrisk 
udredning, mens det blandt de børn og unge, der ikke går på interne skoler, er 40 
%, der har fået foretaget en psykiatrisk udredning. 

Vi har tillige undersøgt, om børnene og de unge, der går på interne skoler, har 
fået stillet en psykiatrisk diagnose af en læge eller en psykiater. Resultaterne fremgår 
af figur IV.19.
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Figur IV.19:  Havde barnet/den unge en psykiatrisk diagnose givet af læge/psykiatrien? Tag 
udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt det første år af 
anbringelsen. Sæt ét eller flere kryds. (N=783)

Note: Respondenter, som angav, at barnet/den unge havde en anden diagnose end de opstillede, havde mulighed for at angive, hvad det 
var for en diagnose. Efter en kvalitativ gennemgang af disse svar viste det sig, at der var svar, som kunne kategoriseres i de eksisterende 
kategorier, hvorfor forskerne har foretaget en omkategorisering af disse svar, hvor muligt. Respondenterne har haft mulighed for at markere 
mere end én svarmulighed, hvorfor totalen summer til mere end 100 %. Spørgsmål stillet til alle (N=1.024). 23 respondenter er faldet 
fra på dette spørgsmål (N=1.001). Inkluderer kun respondenter, som har svaret på spørgsmål vedr. intern skole. P-værdi (Pearson Chi): 
0.029 for ingen diagnose. P-værdi (Pearson Chi): 0.197 for ADHA. P-værdi (Pearson Chi): 0.279 for ADD. P-værdi (Pearson Chi): 
0.015 for AS. P-værdi (Pearson Chi): 0.565 for ASF. P-værdi (Pearson Chi): 0.312 for GUA. P-værdi (Pearson Chi): 0.867 for GUU. 
P-værdi (Pearson Chi): 0.001 for OCD. P-værdi (Pearson Chi): 0.001 for anden diagnose.
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Figur IV.19 viser, at der blandt børnene og de unge, som går på interne skoler, er 
færre, som ikke har en diagnose sammenlignet med børnene og de unge, der ikke 
går på interne skoler (47 % vs. 62 %). Der er således 53 % af børnene og de unge, 
der går på interne skoler, som har en psykiatrisk diagnose. Blandt alle undersøgelsens 
anbragte børn og unge er det 43 %, der har en psykiatrisk diagnose. Den hyppigste 
diagnose blandt børnene og de unge, der går på interne skoler, er ADHD.

I forlængelse heraf har vi undersøgt, om børnene og de unge, der går på interne 
skoler, har modtaget psykologisk terapi under anbringelsen. Resultaterne fremgår 
af tabel IV.17.

Tabel IV.17:  Har barnet/den unge modtaget psykologisk terapi under anbringelsen hos jer? Med 
terapi menes et forløb af flere på hinanden følgende sessioner. Sæt ét kryds. (N=783)

Børn, som ikke går i intern skole Børn, som går i intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 143 30 % 150 48 % 293 37 %

Nej 327 70 % 163 52 % 490 63 %

Total 470 100 % 313 100 % 783 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle (N=1.024). 23 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=1.001). Inkluderer kun respondenter, som 
har svaret på spørgsmål vedr. intern skole. P-værdi (Pearson Chi): 0.002.

Det fremgår af tabel IV.17, at blandt dem, der går på interne skoler, er det næsten 
halvdelen af dem (48 %), der modtager psykologisk terapi, mens det er 30 % blandt 
de børn og unge, der ikke går på interne skoler.

Vi har desuden spurgt til, om børnene og de unge, der ikke modtager psykologisk 
terapi, har behov for dette. Her vurderer respondenterne, at det har 33 % af børnene 
og de unge på intern skole, mens dette er tilfældet for 44 % af dem, der ikke går 
på interne skoler.

Tilsammen er der således tale om en stor andel af børn og unge, der går på interne 
skoler, som enten modtager psykologisk terapi eller vurderes at have behov for det. 

Psykologisk terapi kan ligesom diagnoser ses som indikatorer på en høj grad af 
belastning hos børnene og de unge, der går på interne skoler.

For at klarlægge anbringelseshistorikken for børnene og de unge, der går på interne 
skoler, skal vi i det følgende se på deres tidligere anbringelser, kommunernes valg 
af anbringelsessted, handleplaner og udredninger samt målet med anbringelserne.

Vi har undersøgt, om børnene og de unge har været anbragt andre steder, før de 
blev anbragt på den pågældende institution. Resultaterne fremgår af tabel IV.18.
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Tabel IV.18:  Har barnet/den unge været anbragt andre steder, før vedkommende blev anbragt 
på institutionen? Sæt ét kryds. (N=783)

Børn, som ikke går i intern skole Børn, som går i intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Et andet sted 103 22 % 92 29 % 195 25 %

To andre steder 52 11 % 39 12 % 91 12 %

Mere end to 
andre steder 26 6 % 14 4 % 40 5 %

Nej, ikke andre 
steder 270 57 % 155 50 % 425 54 %

Ved ikke 19 4 % 13 4 % 32 4 %

Total 470 100 % 313 100 % 783 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle (N=1.024). 18 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=1.006). Inkluderer kun respondenter, som 
har svaret på spørgsmål vedr. intern skole. P-værdi (Pearson Chi): 0.420.

Tabel IV.18 viser, at halvdelen af de børn og unge, der går på intern skole, ikke har 
været anbragt andre steder (50 %), mens det samme er tilfældet for 57 % af de børn 
og unge, der ikke går på intern skole.

Der er flere af de børn og unge, der går på intern skole, som tidligere har været 
anbragt andre steder. Der er 29 % af dem, der har været anbragt et andet sted, mens 
12 % har været anbragt to steder, og 4 % har været anbragt mere end to andre steder 
forud for denne anbringelse. Blandt de børn og unge, der ikke går på intern skole, 
er der tale om henholdsvis 22 %, 11 % og 6 %. Der er således flere af de børn og 
unge, der går på intern skole, som tidligere har været anbragt andre steder, og de 
fleste har en eller to anbringelser bag sig.

Vi har ligeledes undersøgt, hvilke faktorer der blev vægtet højest i forbindelse 
med kommunens valg af anbringelsessted. Resultaterne fremgår af figur IV.20.
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Figur IV.20:  Hvilke faktorer, vurderer du, vægtede højest i forbindelse med kommunens valg af 
anbringelsesforanstaltning til det pågældende barn/den pågældende unge? Sæt ét 
eller flere kryds. (N=783)

Note: Respondenterne har haft mulighed for at markere mere end én svarmulighed, hvorfor totalen summer til mere end 100 %. Spørgsmål 
er stillet til alle. Fem respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=1.019). Respondenter, som har svaret ‘andet’, har haft mulighed 
for at uddybe, hvordan institutionen ellers er inddelt. Efter en kvalitativ bearbejdning af disse åbne svar fandt forskerne, at flere af de 
åbne svar kunne kategoriseres i de eksisterende kategorier. Disse svar er omkategoriseret hvor muligt. Inkluderer kun respondenter, som 
er i den skolepligtige alder ved anbringelse (n=783). P-værdi (Pearson Chi): 0.006 for problemstilling. P-værdi (Pearson Chi): 0.000 for 
relevant skoletilbud. P-værdi (Pearson Chi): 0.457 for kommunens kendskab. P-værdi (Pearson Chi): 0.651 for offentlig institution. 
P-værdi (Pearson Chi): 0.075 for ikke offentlig. P-værdi (Pearson Chi): 0.001 for tæt på familie. P-værdi (Pearson Chi): 0.298 for fokus 
på forældresamarbejde. P-værdi (Pearson Chi): 0.577 for barnets accept. P-værdi (Pearson Chi): 0.638 for forældres accept. P-værdi 
(Pearson Chi): 0.000 for økonomi. P-værdi (Pearson Chi): 0.809 for manglende pladser. P-værdi (Pearson Chi): 0.031 for ledig plads. 
P-værdi (Pearson Chi): 0.785 for andet. P-værdi (Pearson Chi): 0.919 for ved ikke.
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Undersøgelsen viser, at det mest tungtvejende hensyn i forbindelse med valg af 
anbringelsesforanstaltning er barnets eller den unges problemstilling og behand-
lingsbehov, hvilket er tilfældet for 93 % af børnene og de unge, der går på intern 
skole, mens det gælder for 85 % af børnene og de unge, der ikke går på intern skole. 

Valget af anbringelsessted for børnene og de unge, der går på intern skole, 
er selvsagt i mange tilfælde betinget af muligheden for et relevant skoletilbud i 
forbindelse med anbringelse på institutionen (67 %), mens dette er tilfældet for 27 
% af børnene og de unge, der ikke går på intern skole, men der er ikke væsentlige 
forskelle i forhold til de øvrige begrundelser for valg af anbringelsesforanstaltning.

Andre væsentlige hensyn er kommunens/sagsbehandlerens forudgående kendskab 
til og erfaring med institutionen (38 % vs. 43 %), barnets eller den unges forældres 
accept af anbringelsesstedet (19 % vs. 22 %). Det har desuden betydning, at 
anbringelsesstedet har et stort fokus på forældresamarbejde (31 % vs. 25 %), og at 
anbringelsesstedet er beliggende tæt på barnets eller den unges familie, venner og 
netværk (13 % vs. 31 %) samt barnets eller den unges accept af anbringelsesstedet 
(19 % vs. 22 %), og barnet eller den unges forældres accept af anbringelsesstedet 
(33 % vs. 30 %). Desuden er der en del af tilfældene (13 % vs. 22 %), hvor det, 
at der er ledig plads eller mulighed for hurtig anbringelse, har stor betydning for 
valget af anbringelsessted. 

De faktorer, som kommunerne lægger mindst vægt på, er et specifikt ønske om 
anbringelse på offentlig institution, økonomiske hensyn i kommunen, mangel på 
relevant tilbud/mangel på ledige pladser på relevant tilbud samt specifikt ønske om 
anbringelse på ikke offentlig institution. 

Vi har også undersøgt, om institutionerne har modtaget beskrivelser og udred-
ninger i forhold til børnene og de unge forud for anbringelsen. Svarene fremgår af 
tabel IV.19.

Tabel IV.19:  Modtog institutionen en beskrivelse/udredning af barnet/den unge, da barnet/den 
unge blev anbragt på institutionen? Med beskrivelse/udredning menes en beskrivelse 
af barnets/den unges behov og vanskeligheder foretaget af sagsbehandler, tidligere 
anbringelsessted eller andre. Det vil sige ud over institutionens egne observationer. 
Sæt ét kryds. (N=783)

Børn, som ikke går i intern skole Børn, som går i intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 375 80 % 291 93 % 666 85 %

Nej 95 20 % 22 7 % 117 15 %

Total 470 100 % 313 100 % 783 100 %

Note: Spørgsmål er stillet til alle. Fem respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=1.019). Inkluderer kun respondenter, som har 
svaret på spørgsmål vedr. intern skole. P-værdi (Pearson Chi): 0.001.
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Det fremgår af tabel IV.19, at der er modtaget udredninger for en meget stor andel 
af børnene og de unge, der går på intern skole (93 %), mens der er færre børn og 
unge, der ikke går på intern skole, hvor dette er tilfældet (80 %).

Vi har også spurgt til de primære mål for anbringelsen. Som det er beskrevet 
i del III, har vi bedt respondenterne om at give en kort beskrivelse af de primære 
mål med anbringelsen af barnet eller den unge. Spørgsmålet er stillet som et åbent 
spørgsmål, hvor respondenterne har haft mulighed for at skrive en kortere eller 
længere tekst. Herefter har vi foretaget en grundig gennemgang af respondenternes 
besvarelser og kodet dem på baggrund af de kategorier, der er listet i figuren. Der 
er valgt ét overordnet mål for hver anbringelse. 

Resultaterne af denne undersøgelse fremgår af figur IV.21.
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Figur IV.21:  Giv en kort beskrivelse af de primære mål med anbringelsen af barnet/den unge. Tag 
eventuelt udgangspunkt i målene i barnets/den unges handleplan. Hvis der ikke er 
angivet mål i barnets/den unges handleplan, bedes du give en kort beskrivelse af de 
mål, som I på institutionen arbejdede efter. (N=783)

Note: Spørgsmål stillet til alle. Ni respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=1.015). Spørgsmål stillet som åbent spørgsmål. På 
baggrund af en grounded theory-inspireret analyse har vi opstillet de pågældende kategorier og kategoriseret besvarelserne. Inkluderer 
kun respondenter, som er i den skolepligtige alder ved anbringelse (n=783). P-værdi (Pearson Chi): 0.000.

Figur IV.21 viser, at målet for anbringelsen for langt de fleste af de anbragte børn og 
unge er socialpædagogisk behandling og støtte i forhold til følelsesmæssig udvikling, 
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og det gælder for 51 % af børnene og de unge, der går på intern skole, mens det er 
tilfældet for 48 % af børnene og de unge, der ikke går på intern skole.

En andel på 20 % har angivet, at målet med anbringelse af børnene og de unge, 
der går på intern skole, er at give dem et specialiseret behandlingsforløb i forhold til 
psykiatriske diagnoser og/eller psykiske lidelser samt konsekvenser heraf i forhold til 
følelsesmæssig udvikling, adfærd, sociale relationer, skolegang med videre. Det er en 
langt større andel end blandt børnene og de unge, der ikke går på intern skole (9 %).

En andel på 12 % angiver, at målet med anbringelsen af børnene og de unge, der 
går på intern skole, er at tilbyde dem socialpædagogisk behandling og støtte med 
særligt fokus på misbrug og kriminalitet, mens der for børnene og de unge, der ikke 
går på intern skole, er tale om 7 %.

Vægtningen af målet om socialpædagogisk behandling og støtte i forhold til 
følelsesmæssig udvikling og målet om at give et specialiseret behandlingsforløb i 
forhold til psykiatriske diagnoser og/eller psykiske lidelser samt konsekvenser heraf i 
forhold til følelsesmæssig udvikling, adfærd, sociale relationer og skolegang i forhold 
til gruppen af børn og unge, der går på intern skole, indikerer også, at denne gruppe 
har store udfordringer – også ud over dem, der er knyttet til skolegangen.

Sammenfatning
Sammenlignes de to grupper, er det et gennemgående træk, at der er færre af 
de anbragte børn og unge, der går på interne skoler, som har alle de respektive 
anbringelsesårsager, som er knyttet til forældrene. De fleste anbringelsesårsager 
er knyttet til børnene og de unge selv, og der er langt større andele, der går på 
interne skoler, som har udadreagerende adfærd, diagnoser, psykiske lidelser og 
skoleproblemer. Denne undersøgelse tegner således et billede af en gruppe af 
børn og unge, der går på interne skoler, som har massive anbringelsesårsager på 
mange områder.

Blandt børnene og de unge, der går på interne skoler, er det en større andel, der 
har været indlagt på psykiatrisk afdeling forud for anbringelsen. Blandt børnene og 
de unge, der går på interne skoler, er det også en større andel, der har fået foretaget 
en psykiatrisk udredning.

Det er desuden over halvdelen af børnene og de unge, der går på interne skoler, 
som har en psykiatrisk diagnose. Den hyppigste diagnose blandt børnene og de 
unge, der går på interne skoler, er ADHD.

Blandt børnene og de unge, der går på interne skoler, er det halvdelen af dem, der 
modtager psykologisk terapi. Blandt de børn og unge, der ikke modtager psykologisk 
terapi, er det en tredjedel, der vurderes at have behov for dette. Tilsammen er der 
således tale om en stor andel af børn og unge, der går på interne skoler, som enten 
modtager psykologisk terapi eller vurderes til at have behov for det.
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Psykologisk terapi kan ligesom diagnoser, psykiatriske udredninger og indlæggelser 
ses som indikatorer på en høj grad af belastning hos børnene og de unge, der går på 
interne skoler. Der er desuden flere af de børn og unge, der går på intern skole, som 
tidligere har været anbragt andre steder, og de fleste har en eller to anbringelser bag sig.

Undersøgelsen viser endvidere, at det mest tungtvejende hensyn i forbindelse 
med valg af anbringelsesforanstaltning er barnets eller den unges problemstilling 
og behandlingsbehov, hvilket er tilfældet for næsten alle, der går på intern skole. 
Valget af anbringelsessted for børnene og de unge, der går på intern skole, er selvsagt 
også i høj grad betinget af muligheden for relevant skoletilbud i forbindelse med 
anbringelse på institutionen.

Endelig kan vægtningen af målet om socialpædagogisk behandling og støtte i 
forhold til følelsesmæssig udvikling og målet om at give et specialiseret behand-
lingsforløb i forhold til psykiatriske diagnoser og/eller psykiske lidelser i forhold til 
gruppen af børn og unge, der går på intern skole, indikere, at der er tale om en høj 
grad af belastning blandt børnene og de unge i denne gruppe. 

Forhold under og ved afslutningen af anbringelsen for  
børn og unge, der går på interne skoler
I dette afsnit skal vi se på børnene og de unges særlige behov på forskellige områder, 
ligesom vi skal belyse deres fremtræden på institutionen og omfanget af konflikter i 
forskellige sociale sammenhænge. Vi skal endvidere belyse, om børnene og de unge 
ser venner uden for institutionen, og om de har fritidsaktiviteter. Desuden ser vi på 
målene med anbringelsen og vurderinger af, hvorvidt børnene og de unge anses som 
velanbragte. Endelig behandles en række forhold omkring fraflytningen.

Figur IV.22 viser respondenternes vurdering af børnene og de unges særlige 
behov på forskellige områder som fysisk udvikling, adfærd, følelsesmæssig udvikling, 
sundhedsforhold, relationer til jævnaldrende og voksne samt faglige behov i skolen.

Figur IV.22:  I hvilken grad vurderer du, at barnet/den unge havde følgende særlige behov under 
anbringelsen? Nedenfor præsenteres nogle områder, hvor barnet/den unge kan have 
haft særlige behov. Med særlige behov menes behov, der ligger ud over, hvad der 
almindeligvis kan forventes hos et barn eller en ung på den pågældende alder. Tag 
udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt iagttagelser fra 
det første år, barnet/den unge var anbragt på institutionen. Du skal sætte kryds ved 
i hvor høj eller lav grad, at barnet/den unge havde et særligt behov, ud for hvert 
område. (N=783)
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Note: Spørgsmål stillet til alle (N=1.024). 21 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=1.003). Inkluderer kun respondenter, som 
er i den skolepligtige alder ved anbringelse (n=783). P-værdi (Pearson Chi): 0.536 for fysisk udvikling. P-værdi (Pearson Chi): 0.000 
for adfærd. P-værdi (Pearson Chi): 0.061 for følelsesmæssig udvikling. P-værdi (Pearson Chi): 0.074 for faglige behov. P-værdi (Pearson 
Chi): 0.147 for sundhed. P-værdi (Pearson Chi): 0.058 for relationer til jævnaldrende. P-værdi (Pearson Chi): 0.261. 

Figur IV.22 viser, at størstedelen af de anbragte børn og unge, der går i intern skole, 
vurderes til i høj grad at have særlige behov på flere områder. Langt størstedelen af 
børnene og de unge, der går på interne skoler, vurderes til at have en høj grad af særlige 
behov i forhold til følelsesmæssig udvikling (97 %); relationer til jævnaldrende (86 
%); relationer til voksne (81 %) og faglige behov i skolen (81 %), mens der er færre, 
der vurderes til at have en høj grad af særlige behov i forhold til sundhedsforhold 
(53 %) og fysisk udvikling (29 %).

Figuren viser også, at der er afgørende forskelle på de anbragte børn og unge, 
der går i intern skole, og de anbragte børn og unge, der ikke går i intern skole. En 

© Forlaget Klim



295

Kapitel IV.2: Karakteristik af anbragte børn og unge, der undervises på interne skoler

meget stor andel af de anbragte børn og unge, der går i intern skole, vurderes således 
til at have en høj grad af særlige behov på langt de fleste områder og i særdeleshed 
i forhold til adfærd og relationer til jævnaldrende og voksne samt faglige behov i 
skolen.

Vi har også undersøgt, hvilken beskrivelse der passer bedst på barnet eller den unge, 
når vedkommende befinder sig på institutionen og reagerer i pressede situationer. 
Med pressede situationer menes situationer, hvor der er konflikter, uenigheder, stress, 
diskussioner eller lignende.

Tabel IV.20 viser respondenternes vurderinger af de anbragte børn og unge, der 
går i intern skole, og de anbragte børn og unge, der ikke går i intern skole.

Tabel IV.20:  Vælg den beskrivelse, der passer bedst på barnet/den unge, når barnet/den unge befandt 
sig på institutionen og reagerede i pressede situationer. Med pressede situationer menes 
situationer, hvor der er konflikter, uenigheder, stress, diskussioner eller lignende. Tag 
udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt iagttagelser fra 
det første år, barnet/den unge var anbragt på institutionen. Sæt ét kryds. (N=783)

Børn, som ikke går i 
intern skole

Børn, som går i  
intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Barnet/den unge fremstod da 
mest med indadreagerende adfærd 
(fx trækker sig, kigger væk, går sin 
vej, taler lavt eller lignende)

165 35 % 94 30 % 259 33 %

Barnet/den unge fremstod da 
overvejende med udadreagerende 
adfærd (fx råber, slår, sparker, 
smider med ting eller lignende)

229 49 % 183 58 % 412 53 %

Ingen af ovenstående 76 16 % 36 12 % 112 14 %

Total 470 100 % 313 100 % 783 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle (N=1.024). 23 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=1.001). Inkluderer kun respondenter, som 
har svaret på spørgsmål vedr. intern skole. P-værdi (Pearson Chi): 0.113.

Blandt de anbragte børn og unge, der går i intern skole, er det 58 %, som fremstår 
som udadreagerende, mens dette er tilfældet for 49 % af de anbragte børn og 
unge, der ikke går i intern skole. Blandt de anbragte børn og unge, der går i intern 
skole, er det 30 %, som fremstår som indadreagerende, mens dette er tilfældet for 
35 % af de anbragte børn og unge, der ikke går i intern skole. For begge gruppers 
vedkommende er det henholdsvis 12 % og 16 % af de anbragte børn og unge, der 
hverken vurderes som udad- eller indadreagerende.

Der er således flere af de børn og unge, der går på intern skole, som fremstår som 
udadreagerende, og færre som fremstår som indadreagerende.

© Forlaget Klim



296

Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

En anden indikator på anbragte børn og unges belastningsgrad er, hvorvidt barnet 
eller den unge havner i konflikter i forskellige sociale sammenhænge. Figur IV.23 
viser forskellige konfliktniveauer for de anbragte børn og unge, der går i intern skole, 
og for anbragte børn og unge, der ikke går i intern skole.

Figur IV.23:  Hvor ofte oplevede du, at barnet/den unge havnede i konflikter? Nedenfor præsenteres 
nogle forskellige sociale rum, børn og unge færdes i. Sæt kryds ved, hvor ofte barnet/
den unge havnede i konflikter i de forskellige rum. Tag udgangspunkt i barnets/den 
unges situation ved indflytning samt iagttagelser fra det første år, barnet/den unge 
var anbragt på institutionen. (N=783)
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Note: Spørgsmål stillet til alle (N=1.024). 23 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=1.001). Inkluderer kun respondenter, som 
er i den skolepligtige alder ved anbringelse (n=783). Spørgsmål vedr. konflikter i familien er kun stillet til respondenter, der har angivet, 
at barnet/den unge har samvær med familien. P-værdi (Pearson Chi): 0.194 på institutionen. P-værdi (Pearson Chi): 0.407 i skolen. 
P-værdi (Pearson Chi): 0.802 i fritiden. P-værdi (Pearson Chi): 0.167 i familien. 

Undersøgelsen viser, at en forholdsvis stor andel af de anbragte børn og unge har 
konflikter flere gange om ugen inden for flere af de forskellige sociale sammenhænge, 
og det gælder både børn og unge, der går på intern skole, og børn og unge, der ikke 
går på intern skole. Der er således 15 % af børnene og de unge, der går på intern 
skole, som har konflikter på institutionen hver dag, mens det gælder for 10 % af de 
børn og unge, der ikke går på intern skole. Blandt børnene og de unge, der går på 
intern skole, har 33 % konflikter flere gange om ugen, mens det er tilfældet 32 % 
af børnene og de unge, der ikke går på intern skole. Blandt børnene og de unge, der 
går på intern skole, har 13 % konflikter på institutionen en gang om ugen, mens 
henholdsvis 19 % og 20 % har konflikter et par gange om måneden eller mindre end 
én gang om måneden. Blandt børnene og de unge, der ikke går på intern skole, har 
16 % konflikter en gang om ugen, mens henholdsvis 16 % og 27 % har konflikter 
et par gange om måneden eller mindre end én gang om måneden. Figur IV.23 
viser desuden, at det samme mønster går igen i skole og fritid samt i familien, hvor 
børnene og de unge, der går på intern skole, hyppigere har konflikter end børnene 
og de unge, der ikke går på intern skole.

Vi ønsker også at belyse de sociale relationer blandt børnene og de unge, der 
går på intern skole. Sociale relationer kan både omhandle børnene og de unges 
kontakt med deres forældre under anbringelsen, kontakten med venner og deltagelse 
i fritidsaktiviteter. 

Kontakten med forældre blandt børnene og de unge, der går på intern skole, 
ligner billedet af alle undersøgelsens anbragte børn og unge, hvorfor vi henviser til 
beskrivelsen i del III. Vi koncentrerer os derfor her om børnene og de unges venner 
og fritidsaktiviteter under anbringelsen.

Vi har undersøgt, i hvilket omfang børnene og de unge, der går på intern skole, 
og børnene og de unge, der ikke går på intern skole, ser venner uden for skolen 
under anbringelsen. Resultaterne fremgår af tabel IV.21.
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Tabel IV.21:  Havde barnet/den unge jævnaldrende venner uden for institutionen, som vedkom-
mende så uden for daginstitution/skole under anbringelsen? Tag udgangspunkt i 
barnets/den unges situation ved indflytning samt iagttagelser fra det første år, barnet/
den unge var anbragt på institutionen. Sæt ét kryds. (N=783)

Børn, som ikke går i  
intern skole

Børn, som går i  
intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja, flere gange om 
ugen 136 29 % 29 9 % 165 21 %

Ja, flere gange om 
måneden 97 21 % 59 19 % 156 20 %

Ja, en gang om  
måneden eller mindre 103 22 % 89 28 % 192 25 %

Nej 134 29 % 136 43 % 270 34 %

Total 470 100 % 313 100 % 783 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle (N=1.024). 23 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=1.001). Inkluderer kun respondenter, som 
har svaret på spørgsmål vedr. intern skole. P-værdi (Pearson Chi): 0.000.

Der er en stor andel af børnene og de unge, der går på intern skole, som ikke ser 
venner uden for skolen (43 %), og blandt børnene og de unge, der ikke går på intern 
skole, er der tale om 29 %. Blandt børnene og de unge, der går på intern skole, er 
det 9 %, der ser venner flere gange om ugen, og blandt børnene og de unge, der 
ikke går på intern skole, er der tale om 29 %. 

Der er således store forskelle mellem de to grupper, hvor en større andel af 
børnene og de unge, der går på intern skole, ikke ser venner uden for skolen og gør 
det i mindre omfang. Dette understøtter billedet af, at der er særlige udfordringer 
for børnene og de unge, der går på intern skole.

Vi har som nævnt også undersøgt om børnene og de unge deltager i fritidsinte-
resser, og resultaterne fremgår af tabel IV.22.

Tabel IV.22:  Dyrkede barnet/den unge en fritidsinteresse under anbringelsen? Tag udgangspunkt 
i barnets/den unges situation ved indflytning samt det første år af anbringelsen. 
Sæt ét kryds.

Børn, som ikke går i intern skole Børn, som går i intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 217 46 % 119 38 % 336 43 %

Nej 253 54 % 194 62 % 447 57 %

Total 470 100 % 313 100 % 783 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle (N=1.024). 23 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=1.001). Inkluderer kun respondenter, som 
har svaret på spørgsmål vedr. intern skole. P-værdi (Pearson Chi): 0.099.
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Her er også forskelle mellem de to grupper, hvor en større andel på 62 % af børnene 
og de unge, der går på intern skole, ikke deltager i fritidsaktiviteter, mens det samme 
er tilfældet for 54 % af børnene og de unge, der ikke går på intern skole. Det er 
således mindre end halvdelen blandt begge grupper, der deltager i fritidsaktiviteter.

For yderligere at belyse forholdene ved afslutningen af anbringelsen, skal vi se 
på en række forhold i forbindelse med fraflytningen blandt børnene og de unge, 
der går på intern skole.

Vi har undersøgt, om børnene og de unges fraflytning fra institutionen var 
planlagt, og resultaterne findes i tabel IV.23.

Tabel IV.23: Var barnets/den unges fraflytning planlagt? Sæt ét kryds. (N=783)

Børn, som ikke går i intern skole Børn, som går i intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 370 79 % 226 72 % 596 76 %

Nej 100 21 % 87 28 % 187 24 %

Total 470 100 % 313 100 % 783 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle. 17 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=1.007). Inkluderer kun respondenter, som har svaret 
på spørgsmål vedr. intern skole. P-værdi (Pearson Chi): 0.113.

Det fremgår af tabel IV.23, at fraflytningen blandt børnene og de unge, der går på 
intern skole, var planlagte for 72 % af børnene og de unge, mens det var tilfældet 
blandt 79 % af børnene og de unge, der ikke går på intern skole. 

Der er således tale om relativt mange børn og unge, hvor anbringelsen ikke slutter 
planlagt, hvilket gælder for 28 % af børnene og de unge, der går på intern skole, og 
for 21 % af børnene og de unge, der ikke går på intern skole. 

I de tilfælde, hvor fraflytningen ikke var planlagt, har vi undersøgt, hvorfor 
børnene og de unge flytter. Resultaterne fremgår af tabel IV.24.
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Tabel IV.24: Hvorfor flyttede barnet/den unge? Sæt ét kryds. (N=187)

Børn, som ikke går i 
intern skole

Børn, som går i  
intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Barnet/den unge ønskede 
ikke at være anbragt på 
institutionen

23 23 % 23 26 % 46 25 %

En eller begge forældre 
hjemtog barnet/den unge 13 13 % 15 17 % 28 15 %

Institutionen besluttede, at 
barnet/den unge skulle flytte 33 33 % 17 20 % 50 27 %

Kommunen besluttede, at 
barnet/den unge skulle flytte 26 26 % 32 37 % 58 31 %

Ved ikke 5 5 % 0 0 % 5 3 %

Total 100 100 % 87 100 % 187 100 %

Note: Spørgsmål kun stillet til respondenter, som har angivet, at fraflytningen ikke var planlagt (N=221). Inkluderer kun respondenter, 
som har svaret på spørgsmål vedr. intern skole. P-værdi (Pearson Chi): 0.105.

I de fleste tilfælde er det kommunen, der beslutter, at børnene og de unge skal flytte. 
Det gælder for 37 % af børnene og de unge, der går på intern skole, og i 26 % af 
tilfældene blandt børnene og de unge, der ikke går på intern skole.

Der er også en række tilfælde, hvor det er børnene og de unge selv, der ikke ønsker 
at være anbragt på institutionen. Det gælder for 26 % af børnene og de unge, der 
går på intern skole, og i 23 % af tilfældene blandt børnene og de unge, der ikke går 
på intern skole.

Institutionerne kan også beslutte, at barnet eller den unge skal fraflytte institu-
tionen. Det er tilfældet blandt 20 % af børnene og de unge, der går på intern skole, 
og i 33 % af tilfældene blandt børnene og de unge, der ikke går på intern skole.

Det sker i færre tilfælde, at det er en eller begge forældre, der hjemtager børnene 
og de unge. Det gælder for 17 % af børnene og de unge, der går på intern skole, 
og i 13 % af tilfældene blandt børnene og de unge, der ikke går på intern skole.

Blandt børnene og de unge, der går på intern skole, er der således færre tilfælde, 
hvor det er institutionen eller forældrene, der beslutter, at de skal flytte. Men der er 
flere tilfælde, hvor det er kommunen, der beslutter, at børnene og de unge, der går 
på intern skole, skal flytte.

Vi har også bedt institutionerne om at vurdere, om målene for anbringelsen var 
nået ved fraflytningen, og vurderingerne omhandler både de planlagte og uplanlagte 
flytninger. Resultaterne fremgår af tabel IV.25.
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Tabel IV.25:  I hvor høj grad vurderer du, at målene for anbringelsen var nået, da anbringelsen 
ophørte? Her menes både de oprindelige mål med anbringelsen samt eventuelle 
justerede mål under anbringelsen. Sæt ét kryds. (N=783)

Børn, som ikke går i intern skole Børn, som går i intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

I meget høj 
grad 49 10 % 44 14 % 93 12 %

I høj grad 140 30 % 93 30 % 233 30 %

I hverken høj 
eller lav grad 150 32 % 80 26 % 230 29 %

I lav grad 66 14 % 50 16 % 116 15 %

I meget lav 
grad 56 12 % 46 15 % 102 13 %

Ved ikke 9 2 % 0 0 % 9 1 %

Total 470 100 % 313 100 % 783 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle (N=1.024). 17 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=1.007). Inkluderer kun respondenter, som 
har svaret på spørgsmål vedr. intern skole. P-værdi (Pearson Chi): 0.110.

Institutionerne vurderer, at målet med anbringelsen i meget høj grad eller i høj grad 
er opfyldt blandt 34 % af børnene og de unge, der går på intern skole, mens dette 
er tilfældet for 30 % af børnene og de unge, der ikke går på intern skole.

Der er tillige institutioner, som vurderer, at målet med anbringelsen i hverken høj 
eller lav grad er opfyldt blandt 26 % af børnene og de unge, der går på intern skole, 
mens dette er tilfældet for 32 % af børnene og de unge, der ikke går på intern skole.

Institutionerne vurderer, at målet med anbringelsen i lav grad eller i meget lav 
grad er opfyldt blandt 31 % af børnene og de unge, der går på intern skole, mens 
dette er tilfældet for 26 % af børnene og de unge, der ikke går på intern skole.

Der er således ikke de store forskelle i vurderingerne i forhold til målopfyldelse 
blandt børnene og de unge, der går på intern skole, og børn og unge, der ikke går 
på intern skole.

Vi har også undersøgt, om de unge, der går på intern skole, modtager efterværn i 
forbindelse med fraflytningen fra institutionen. Det er tilfældet for 18 % af de unge, 
der går på intern skole, mens det blandt de unge, der ikke går på intern skole, er 24 
%, som modtager efterværn. Der er således langt færre af de unge, der går på intern 
skole, som modtager efterværn.424 Langt de fleste af dem, der modtager efterværn 
og går på intern skole, får en fast kontaktperson fra institutionen (33 %). Der er 
21 %, som fortsætter deres døgnophold på institutionen, mens 8 % bliver gradvist 

424 P-værdi (Pearson chi): 0,214.

© Forlaget Klim



302

Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

udsluset fra institutionen til egen bolig eller et andet tilbud. Der er desuden 38 % 
af disse unge, der ikke modtager efterværn gennem institutionen.

Vi har endvidere undersøgt, om institutionen fortsat har kontakt med børnene 
og de unge efter endt anbringelse eller efterværn. Institutionerne har ikke kontakt 
til mere end halvdelen af både de unge, der går på intern skole, og de unge, der ikke 
går på intern skole (54 % vs. 53 %). Og den mest hyppige kontakt foregår en gang 
hvert halve år eller mindre (25 % vs. 23 %). 

Endelig har vi spurgt institutionerne, om de vurderer, at børnene og de unge var 
velanbragte på institutionen, og svarene fremgår af tabel IV.26.

Tabel IV.26:  I hvor høj grad vurderer du, at barnet/den unge var velanbragt på institutionen? 
Sæt ét kryds. (N=783)

Børn, som ikke går i intern skole Børn, som går i intern skole Total

Antal Procent Antal Procent Antal Procent

I meget høj grad 171 36 % 146 47 % 317 40 %

I høj grad 181 39 % 109 35 % 290 37 %

I hverken høj 
eller lav grad 55 12 % 37 12 % 92 12 %

I lav grad 41 9 % 17 5 % 58 7 %

I meget lav grad 22 5 % 4 1 % 26 3 %

Total 470 100 % 313 100 % 783 100 %

Note: Spørgsmål stillet til alle (N=1.024). 23 respondenter er faldet fra på dette spørgsmål (N=1.001). Inkluderer kun respondenter, som 
har svaret på spørgsmål vedr. intern skole. P-værdi (Pearson Chi): 0.050.

Undersøgelsen viser, at vurderingerne af anbringelsen af børnene og de unge, der 
går på intern skole, er, at 82 % af disse børn og unge i meget høj grad eller i høj 
grad vurderes til at være velanbragte, mens dette er tilfældet for 75 % af børnene og 
de unge, der ikke går på intern skole. Der er i forhold til begge grupper 12 %, der 
vurderes til i hverken høj eller lav grad at være velanbragte, mens henholdsvis 6 % 
og 14 % enten i lav grad eller i meget lav grad vurderes som velanbragte.

Der er således flere af børnene og de unge, der går på intern skole, som vurderes 
til at være velanbragte.

Sammenfatning
Størstedelen af de anbragte børn og unge, der går i intern skole, vurderes til i høj 
grad at have særlige behov på flere områder. Det gælder både særlige behov i forhold 
til følelsesmæssig udvikling, relationer til jævnaldrende, relationer til voksne og 
faglige behov i skolen, mens der er færre, der vurderes til at have en høj grad af 
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særlige behov i forhold til sundhedsforhold og fysisk udvikling. Der er afgørende 
forskelle på de anbragte børn og unge, der går i intern skole, og de anbragte børn 
og unge, der ikke går i intern skole. En meget stor andel af de anbragte børn og 
unge, der går i intern skole, vurderes således til at have en høj grad af særlige behov 
på langt de fleste områder og i særdeleshed i forhold til adfærd og relationer til 
jævnaldrende og voksne samt faglige behov i skolen. Der er flere af de børn og unge, 
der går på intern skole, som fremstår som udadreagerende, og færre som fremstår 
som indadreagerende. Børnene og de unge, der går på intern skole, har konflikter 
hyppigere end børnene og de unge, der ikke går på intern skole, og det gælder både 
på institutionen, i skolen og fritiden samt i familien.

Næsten halvdelen af børnene og de unge, der går på intern skole, ser ikke venner 
uden for skolen. Der er forskelle mellem de to grupper, hvor en større andel af 
børnene og de unge, der går på intern skole, ikke ser venner uden for skolen og gør 
det i mindre omfang, hvilket understøtter, at der er særlige udfordringer for børnene 
og de unge, der går på intern skole.

Der er også forskelle mellem de to grupper i forhold til deres deltagelse i fri-
tidsinteresser, hvor en større andel af børnene og de unge, der går på intern skole, 
ikke deltager i fritidsaktiviteter, mens det samme er tilfældet for en mindre andel 
af børnene og de unge, der ikke går på intern skole. Det er mindre end halvdelen 
blandt begge grupper, der deltager i fritidsaktiviteter.

Der er tale om relativt mange børn og unge, hvor anbringelsen ikke slutter 
planlagt, hvilket gælder for flere af børnene og de unge, der går på intern skole, men 
også for en relativ stor andel af børnene og de unge, der ikke går på intern skole. 
Blandt børnene og de unge, der går på intern skole, er der færre tilfælde, hvor det 
er institutionen eller forældrene, der beslutter, at de skal flytte. Men der er flere 
tilfælde, hvor det er kommunen, der beslutter, at børnene og de unge, der går på 
intern skole, skal flytte.

Når institutionerne vurderer, om målet med anbringelsen er opfyldt, er der ikke 
de store forskelle i vurderinger i forhold til de to grupper af børn og unge. 

Der er langt færre af de unge, der går på intern skole, som modtager efterværn. 
Langt de fleste af dem, der modtager efterværn, får en fast kontaktperson fra 
institutionen, men der er også flere, som fortsætter deres døgnophold på institutionen, 
mens en mindre andel bliver gradvist udsluset fra institutionen til egen bolig eller 
til et andet tilbud.

Efter anbringelsens afslutning har institutionerne ikke kontakt til mere end 
halvdelen af både de unge, der går på intern skole, og de unge, der ikke går på intern 
skole. Og den mest hyppige kontakt foregår en gang hvert halve år eller mindre. 

Størstedelen af børnene og de unge anses som velanbragte, og der er flere af 
børnene og de unge, der går på intern skole, som vurderes til at være velanbragte.
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Forskning om anbragte børn og unges skolegang peger som nævnt på, at en vellykket 
skolegang er den største beskyttelsesfaktor for både socialt udsatte og anbragte børn 
og unge.425 Samtidig viser undersøgelser, at mange anbragte børn og unge har store 
vanskeligheder i forhold til skolegang, og at de ofte klarer sig dårligere i skolen 
sammenlignet med deres jævnaldrende.426 

En andel på 39 % af alle institutionsanbragte børn og unge i den skolepligtige 
alder er elever på interne skoler. På den baggrund har vi valgt at give en karakteristik 
af de institutioner, der har interne skoler, og af de børn og unge, der modtager deres 
undervisning i interne skoler.

Undersøgelsen fra 2000 viser blandt andet, at knap halvdelen af døgnin-
stitutionerne har interne skoler, mens det gælder for knap en tredjedel af de 
socialpædagogiske opholdssteder.427 Godt halvdelen af døgninstitutionerne med 
intern skole er i 2000 offentlige, og der er knap halvdelen af døgninstitutionerne 
med intern skole, som er selvejende, fondsejede eller foreningsejede. Der er en 
mindre andel af opholdsstederne med intern skole, som er offentlige, godt halvdelen 
er selvejende, fondsejede eller foreningsejede institutioner, mens godt en fjerdedel 
er privat eller lederejet.428

Vores undersøgelse viser, at der i 2020 er interne skoler på knap en fjerdedel af 
institutionerne. Knap en tredjedel af døgninstitutionerne har interne skoler, mens 
dette er tilfældet for en mindre andel af de socialpædagogiske opholdssteder. Blandt 
de offentlige institutioner er det knap en fjerdedel, der har interne skoler. Blandt 
de ikke-offentlige institutioner er det en fjerdedel af de selvejende, fondsejede eller 
foreningsejede institutioner, der har interne skoler, mens de private institutioner 
tilsammen har en mindre andel af institutioner med interne skoler. Gennem de 
seneste 20 år er der således blevet færre institutioner, der har interne skoler, og dette 
er i særdeleshed tilfældet for de socialpædagogiske opholdssteder.

425 Vinnerljung, Bo et al. (2011).
426 KL (2020); Hansen, Bodil H. (2015); Bolvig, Iben et al. (2021); Bryderup, Inge & Trentel, Marlene 

Q. (2012).
427 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s 53.
428 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s 55.
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Desuden afslører undersøgelsen fra år 2000, at der er en række udfordringer 
blandt andet omkring indgåelse af undervisningsoverenskomster, som alene er 
indgået på halvdelen af institutionerne i år 2000; at PPR alene betjener omkring 
halvdelen af institutionernes interne skoler, samt at en tredjedel af institutionerne 
ikke modtager tilsyn.429

Anbragte børn og unges undervisning og de interne skoler har generelt haft 
omfattende politisk og forskningsmæssig interesse gennem årene, og der er som nævnt 
udformet en række rapporter fra konsulentfirmaer og ministerier om dette område. 
Flere rapporter omhandler visitation af børn og unge til interne skoler og andre 
specialskoler, herunder samarbejdet mellem sagsbehandlere, institutioner og skoler 
samt PPR, hvor disse forhold ofte kritiseres for ikke at fungere tilfredsstillende.430 
Endelig efterlyses overholdelse af lovgivningen i form af blandt andet, at flere 
interne skoler ikke modtager tilsyn, ikke har en undervisningsoverenskomst og ikke 
underviser i den fulde fagrække og det lovbestemte antal timer.431 

Der findes desuden flere undersøgelser af selve undervisningen og dens indhold 
på interne skoler, herunder time- og læseplaner, hvor resultaterne viser, at flere 
interne skoler ikke gennemfører undervisning i den fulde fagrække og ikke har en 
samlet undervisningstid, der svarer til minimumskravet i lovgivningen.432 Der er 
også foretaget mere kvalitativt orienterede undersøgelser på et mindre antal interne 
skoler, der belyser selve organiseringen af undervisningen, herunder de pædagogiske 
metoder.433 Her viser forskningen blandt andet, at der er store forskelle på de interne 
skolers pædagogiske tilgange, og flere institutioner kritiseres for at have for lave 
faglige forventninger til børnene og de unge samt for ikke at forberede børnene og 
de unge på læring i kollektive læringssammenhænge.

I det følgende skal vi sammenfatte denne undersøgelses bidrag til at skabe viden 
om institutioner med interne skoler og de særlige forhold, der gør sig gældende 
omkring de anbragte børn og unge, der modtager undervisning på interne skoler. 

Institutioner med interne skoler
Med udgangspunkt i vores landsdækkende undersøgelse kan vi belyse en række 
særlige forhold på institutioner med interne skoler og give en dybere karakteristik 

429 Bryderup, Inge M. et al. (2001).
430 Bryderup, Inge M. et al. (2002).
431 Bryderup, Inge M. et al. (2001); Mortensen, Marie D. & Neerbek, Maja (2008); Henze-Pedersen, 

Sofie et al. (2016); Rambøll (2018); Folketingets Ombudsmand (2020); Social- og Ældreministeriet, 
Finansministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet (2021).

432 Bryderup, Inge M. et al. (2001); Mortensen, Marie D. & Neerbek, Maja (2008); Rambøll (2018); 
Folketingets Ombudsmand (2020); Social- og Ældreministeriet, Finansministeriet og Børne- og 
Undervisningsministeriet (2021).

433 Bryderup, Inge M. (2004); Bryderup, Inge M. og Andsager, Gry (2006); Bryderup, Inge M. et al. 
(2002); Andersen, Dines (2008b); Perthou, Anette S. et al. (2008); Bagger, Stine et al. (2016).
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af de børn og unge, der går på interne skoler. I dette kapitel skal vi sammenfatte 
undersøgelsens resultater vedrørende de institutioner, der har interne skoler, og se 
nærmere på, hvad der karakteriserer disse institutioner.

Vi har udvalgt en række centrale forhold både i forhold til at karakterisere 
institutionerne, herunder at fokusere på, på hvilke områder institutionerne med 
interne skoler adskiller sig fra institutioner uden interne skoler.

Vi har undersøgt institutionernes størrelse, alder, beliggenhed og en række 
strukturelle forhold. Vi har belyst målgrupper og indsatsformer på institutioner med 
interne skoler, ligesom vi har set på de pædagogiske rammer og tilgange. Endelig 
har vi belyst en række forhold omkring medarbejdernes uddannelse, supervision 
og kursusdeltagelse.

Institutionernes størrelse, alder, beliggenhed og struktur
Resultaterne af vores undersøgelse viser, at institutioner med interne skoler især er 
de store og mellemstore institutioner. På langt de fleste institutioner med interne 
skoler er der både interne og eksterne elevpladser. Sammenlignet med institutioner 
uden intern skole, er der en større andel af “ældre” institutioner blandt dem med 
intern skole. Den største andel af institutioner med interne skoler er selvejende, 
fondsejede eller foreningsejede institutioner og offentlige institutioner.

En større andel af institutionerne med intern skole er beliggende i en mindre 
by eller uden for byzone, mens færre er beliggende i en stor eller mellemstor by 
sammenlignet med institutionerne uden intern skole.

Institutioner med intern skole har flere afdelinger i gennemsnit sammenlignet med 
institutioner uden intern skole. Hovedparten af afdelingerne på institutionerne både 
med og uden intern skole er primært opdelt efter børnene og de unges problematikker 
og behandlingsbehov samt efter børnenes alder. Her er således ikke de store forskelle 
mellem institutioner med og uden intern skole. 

Institutionerne med interne skoler samarbejder i højere grad både med lokale 
folkeskoler og andre lokale aktører, end det er tilfældet på institutionerne uden intern 
skole. Desuden inddrager flere af institutionerne uden intern skole eksterne aktører 
i forhold til lektielæsning på institutionen. Forklaringerne skal formodentlig findes 
i, at institutioner uden intern skole ofte mangler den ekspertise, der findes blandt 
lærere på institutioner med interne skoler.

Målgrupper og indsatsformer
For yderligere at karakterisere de institutioner, der har interne skoler, har vi belyst, hvilke 
målgrupper og aldersgrupper institutionerne er godkendte til, og hvilke typer af ind-
satsformer de tilbyder, herunder akutanbringelser, aflastning og efterværn samt ydelser 
i forbindelse med ungdomssanktioner, alternativ strafafsoning og behandlingsdomme.
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Institutioner med interne skoler er i særlig grad godkendte til at modtage børn 
og unge med psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser. Institutioner med interne 
skoler er desuden – ikke overraskende – i højere grad godkendte til at modtage børn 
og unge i den skolepligtige alder.

Der er færre institutioner med interne skoler end institutioner uden interne skoler, 
der bliver anvendt til akutanbringelser, men institutioner med interne skoler bliver i 
lidt højere grad brugt i forbindelse med ungdomssanktioner, alternativ strafafsoning 
og behandlingsdomme.

Institutioner med interne skoler modtager i højere grad børn og unge i aflastning 
end institutioner uden interne skoler, og de kommer både fra egne forældre, familie-
plejere og andre anbringelsesformer. Der er endvidere en stor andel af institutioner 
med interne skoler, der tilbyder efterværn til unge i alderen 18-22 år.

Pædagogiske rammer og tilgange
Vi har belyst den pædagogiske praksis på institutioner med interne skoler gennem 
en undersøgelse af institutionernes prioriteringer af kontaktpædagogernes opgaver, 
institutionernes pædagogiske tilgange og anvendelsen af standardiserede metoder 
samt prioriteringen af opgaver i det socialpædagogiske arbejde med børn og unge 
på institutioner med interne skoler. Desuden har vi belyst omfanget af kontakt med 
tidligere anbragte børn og unge på institutioner med interne skoler.

Hovedparten af institutionerne med intern skole har ligesom de fleste insti-
tutioner en kontaktpædagog-struktur. Mange af institutionerne prioriterer flere 
af kontaktpædagogernes opgaver og roller højt, og der er ikke de store forskelle i 
forhold til institutioner med interne skoler. En stor andel af institutionerne prioriterer 
kontaktpædagogens ansvar for at skabe en tryg relation til barnet eller den unge, og 
der er ligeledes en stor andel, der prioriterer kontaktpædagogens ansvar for kontakt 
og samarbejde med barnet eller den unges familie. 

Ligesom på alle undersøgelsens institutioner prioriterer institutionerne med 
interne skoler den tilknytnings- og relationsfokuserede tilgang højt. Den ressource-
orienterede og anerkendende tilgang er på andenpladsen blandt alle institutionerne, 
mens denne tilgang indtager tredjepladsen blandt institutionerne med intern skole, 
hvor den miljøpædagogiske/-terapeutiske tilgang er på andenpladsen. Der er ligeledes 
en stor andel af institutioner med interne skoler, der også prioriterer både den 
strukturpædagogiske tilgang og den individuelt tilrettelagte pædagogiske tilgang højt.

Både institutioner med intern skole og institutioner uden intern skole anvender 
en stor variation af standardiserede metoder, men der er forskelle mellem disse to 
typer af institutioner. På institutionerne med intern skole er det især metoderne 
Low Arousal, social færdighedstræning og jeg-støttende samtale, der anvendes. 
Hvor Kognitiv Ressourceorienteret og Anerkendende Pædagogik prioriteres som 

© Forlaget Klim



308

Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

en af de mest anvendte metoder i forhold til det generelle billede, der er tegnet af 
institutioner i kapitel II.2, er denne tilgang langt nede på listen blandt institutionerne 
med intern skole.

Institutioner med interne skoler prioriterer at skabe tryghed og forudsigelighed for 
barnet eller den unge; at skabe relationer til barnet eller den unge gennem værdsættelse 
og anerkendelse samt at se barnet eller den unge og vedkommendes behov. Disse 
prioriteringer ligner det generelle billede, der er tegnet af alle institutioner i kapitel II.2.

Medarbejdernes uddannelse, supervision og kursusdeltagelse
Vi har også belyst antallet af medarbejdere, normering, køns- og aldersfordeling, 
uddannelse, supervision og deltagelse i interne og eksterne kurser blandt medarbejdere 
på institutioner med intern skole. 

Institutioner med interne skoler har langt flere medarbejdere, der er inddraget 
i det pædagogiske arbejde (i gennemsnit 45), end institutioner uden interne skoler 
(i gennemsnit 16 medarbejdere). Der er endvidere forskelle på normeringen. På 
institutioner med interne skoler er der i gennemsnit 3,2 pædagogiske medarbejdere 
per barn eller ung, mens der på institutioner uden interne skoler i gennemsnit er 
2,7 medarbejdere per barn eller ung. Der er desuden i sammenligning med alle 
undersøgelsens institutioner ansat lidt flere mænd på institutioner med interne skoler.

Institutioner med interne skoler og institutioner uden interne skoler adskiller 
sig markant fra hinanden i forhold til andelen af lærere eller faglærere, hvor der 
ikke overraskende er ansat en større andel på institutioner med interne skoler. Men 
bortset fra den større andel af lærere på institutioner med interne skoler er der tale 
om et relativt ensartet billede af uddannelsesniveau og typer af ansatte på de to 
institutionstyper. Hovedparten af medarbejderne på institutioner med intern skole 
modtager kollegial supervision og/eller sagssupervision enten med en ekstern eller 
intern supervisor samt gruppesupervision med en ekstern eller intern supervisor. 
Individuel supervision enten med en ekstern eller intern supervisor foregår sjældnere 
på institutioner med interne skoler. Medarbejdere på institutioner med intern skole 
deltager ligesom alle de ansatte på undersøgelsens institutioner typisk både i interne 
kurser, også benævnt temadage, og eksterne kurser af kortere eller længere varighed.

Anbragte børn og unge, der undervises på interne skoler
I dette afsnit skal vi give en sammenfattende karakteristik af de børn og unge, der 
er anbragt og bliver undervist på institutioner med interne skoler.

Forskningen har som nævnt undersøgt en række forhold vedrørende anbragte børn 
og unges skoleforhold, herunder hvad der mere bredt kendetegner de anbragte børn 
både generelt og i forhold til deres skolegang. Anbragte børn og unge karakteriseres 
her generelt ved at have store vanskeligheder i forhold til at gå i skole omhandlende 
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adfærds- eller tilpasningsproblemer, problemer med sociale relationer og problemer 
i selve skolen som for eksempel koncentrationsbesvær, manglende trivsel og faglige 
vanskeligheder.434

I de fleste rapporter er der oftest et bredt fokus på anbragte børn og unges 
skolegang, herunder specialundervisning, som også foregår andre steder end på interne 
skoler, og i folkeskolen. Desuden indeholder flere af rapporterne undersøgelser på et 
mindre antal interne skoler. Med udgangspunkt i vores landsdækkende undersøgelse 
kan vi belyse en række særlige forhold og give en dybere karakteristik af de børn og 
unge, der går på interne skoler.

Der er som nævnt en andel på 39 % af de anbragte børn og unge, der modtager 
undervisning på interne skoler. Vi skal i det følgende sammenfatte en karakteristik 
af disse børn og unge gennem sammenligninger med de børn og unge, der ikke 
undervises på interne skoler. Vi har valgt især at belyse de områder, hvor børnene 
og de unge, der går på interne skoler, adskiller sig fra børn og unge, der ikke går 
på interne skoler, herunder at spørge til, om denne gruppe af børn og unge kan 
karakteriseres som særligt belastede. Vi har afgrænset analyserne til at omhandle børn 
og unge, som på anbringelsestidspunktet var i den skolepligtige alder.

Vi skal først sammenfatte en række forhold omkring skolegang og uddannelse 
for de anbragte børn og unge, der går på intern skole. Dernæst skal vi se på køn, 
alder, anbringelseslængde og anbringelsestyper blandt børn og unge, der går på 
interne skoler. Vi ønsker også at sammenfatte undersøgelsens resultater vedrørende 
anbringelsesårsager og anbringelseshistorik blandt de anbragte børn og unge, der 
går på interne skoler. Afslutningsvis skal vi sammenfatte undersøgelsens resultater 
vedrørende en række forhold under og ved afslutningen af anbringelsen for de børn 
og unge, der går på intern skole.

Skole og uddannelse
Langt flere af børnene og de unge, der går på intern skole, går ikke på et klassetrin, 
der svarer til deres alder. Der er dog et ensartet fagligt niveau i dansk læsning, dansk 
skrivning og matematik hos begge grupper, hvor over halvdelen imidlertid ligger 
under middel.

Mere end halvdelen af børnene og de unge, der går på intern skole, har oplevet 
ikke at gå i skole i perioder, mens det er tilfældet for mindre end halvdelen af børnene 
og de unge, der ikke går på intern skole. Blandt de børn og unge, der i perioder ikke 
har gået i skole, er der tale om lange perioder for mange børn og unge. 

Blandt de børn og unge, der afslutter folkeskolen, mens de er anbragt, er det 
næsten halvdelen af børnene og de unge i begge grupper, der går op til folkeskolens 

434 Bryderup, Inge M. (2004); Bryderup, Inge M. og Andsager, Gry (2006); Bryderup, Inge M. et al. 
(2002); Andersen, Dines (2008a, 2000b); Perthou, Anette S. et al. (2008); Bagger, Stine et al. (2016). 
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afgangsprøver på almindelig vis. Der er lidt flere blandt børnene og de unge, der 
går på intern skole, som går op til afgangsprøverne på særlige vilkår. Der er relativt 
få af børnene og de unge, der ikke består folkeskolens afgangsprøver. Også på dette 
område er der et relativt ensartet billede af de to grupper.

Det er næsten halvdelen af børnene og de unge, der går på intern skole, som ikke 
påbegynder en uddannelse, mens de er anbragt. Og der er store forskelle mellem 
de to gruppers valg af uddannelse. Der er flere af børnene og de unge, der går på 
intern skole, som påbegynder en uddannelse som for eksempel STU, 10. klasse, 
FGU og produktionsskole. Der er betydelig flere af børnene og de unge, der ikke 
går på intern skole, som påbegynder en gymnasial uddannelse.

Der er en stor andel af børnene og de unge, der (endnu) ikke har afsluttet 
uddannelser, mens de er anbragte, og de fleste af dem findes blandt børnene og de 
unge, der går på intern skole.

Køn, alder og anbringelseslængde 
I det følgende skal vi sammenfatte karakteristikken af børn og unge, der går på 
interne skoler, med hensyn til køns- og aldersfordeling samt anbringelseslængde.

Der er en overvægt af drenge, der går på interne skoler, mens pigerne udgør en 
mindre andel. De anbragte børn og unge, der går på interne skoler, er endvidere lidt 
ældre end gennemsnittet på anbringelsestidspunktet. De anbragte børn og unge, 
der går på interne skoler, har desuden en længere anbringelsestid end de anbragte 
børn og unge, der ikke går på interne skoler. 

Anbringelsesårsager og anbringelseshistorik
I det følgende skal vi sammenfatte anbringelsesårsagerne blandt de anbragte børn 
og unge, der går på interne skoler, og her ser vi først på årsager, som er knyttet til 
forældre, og derefter på årsager, der er knyttet til børnene og de unge. Der er også 
andre indikatorer, som er væsentlige i forhold til at belyse baggrunden for børnene 
og de unges anbringelse, som for eksempel, om de har været indlagt på psykiatrisk 
afdeling, om de har fået foretaget en psykiatrisk udredning, om de har en diagnose, 
og om de har modtaget psykologisk terapi under anbringelsen.

Det er et gennemgående træk, at der er færre af de anbragte børn og unge, der 
går på interne skoler, som har alle de respektive anbringelsesårsager, som er knyttet 
til forældrene. De fleste anbringelsesårsager er knyttet til børnene og de unge selv, 
og der er langt større andele blandt børnene og de unge, der går på interne skoler, 
som har udadreagerende adfærd, diagnoser, psykiske lidelser og skoleproblemer. 
Denne undersøgelse tegner således et billede af en gruppe af børn og unge, der går 
på interne skoler, som har massive anbringelsesårsager på mange områder.
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Blandt børnene og de unge, der går på interne skoler, er det en større andel, der 
har været indlagt på psykiatrisk afdeling forud for anbringelsen. Blandt børnene og 
de unge, der går på interne skoler, er det også en større andel, der har fået foretaget 
en psykiatrisk udredning. 

Det er desuden over halvdelen af børnene og de unge, der går på interne skoler, 
som har en psykiatrisk diagnose. Den hyppigste diagnose blandt børnene og de 
unge, der går på interne skoler, er ADHD.

Det er halvdelen af børnene og de unge, der går på interne skoler, der modtager 
psykologisk terapi. Blandt de børn og unge, der ikke modtager psykologisk terapi, 
er det en tredjedel, der vurderes til at have behov for dette. Tilsammen er der således 
tale om en stor andel af børn og unge, der går på interne skoler, som enten modtager 
psykologisk terapi eller vurderes til at have behov for det. Psykologisk terapi kan 
ligesom diagnoser, psykiatriske udredninger og indlæggelser ses som indikatorer på 
en høj grad af belastning hos børnene og de unge, der går på interne skoler. Der er 
desuden flere af de børn og unge, der går på intern skole, som tidligere har været 
anbragt andre steder, og de fleste har en eller to anbringelser bag sig.

Det mest tungtvejende hensyn i forbindelse med valg af anbringelsesforanstaltning 
er barnets eller den unges problemstilling og behandlingsbehov, hvilket er tilfældet 
for næsten alle, der går på intern skole. Valget af anbringelsessted for disse børn og 
unge er selvsagt også i høj grad betinget af muligheden for et relevant skoletilbud i 
forbindelse med anbringelsen på institutionen.

Målet om socialpædagogisk behandling og støtte i forhold til følelsesmæssig 
udvikling og målet om at give et specialiseret behandlingsforløb i forhold til psykia-
triske diagnoser og/eller psykiske lidelser vægtes højt i forhold til gruppen af børn 
og unge, der går på intern skole. Dette indikerer også, at der er tale om en høj grad 
af belastning blandt børnene og de unge i denne gruppe. 

Forhold under og ved afslutningen af anbringelsen
I dette afsnit skal vi sammenfatte analyserne af børnene og de unges særlige behov 
på forskellige områder, ligesom vi skal belyse deres fremtræden på institutionen og 
omfanget af konflikter i forskellige sociale sammenhænge, herunder om børnene og 
de unge ser venner uden for institutionen, og om de har fritidsaktiviteter. Desuden 
skal vi sammenfatte analyserne af målene med anbringelsen og vurderinger af, hvorvidt 
børnene og de unge anses som velanbragte samt en række forhold omkring fraflytningen.

Størstedelen af de anbragte børn og unge, der går i intern skole, vurderes til i høj 
grad at have særlige behov på flere områder. Det gælder både særlige behov i forhold 
til følelsesmæssig udvikling, relationer til jævnaldrende, relationer til voksne og faglige 
behov i skolen, mens der er færre, der vurderes til at have en høj grad af særlige behov 
i forhold til sundhedsforhold og fysisk udvikling. Der er afgørende forskelle på de 
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anbragte børn og unge, der går i intern skole, og de anbragte børn og unge, der ikke går 
i intern skole. En meget stor andel af de anbragte børn og unge, der går i intern skole, 
vurderes således til at have en høj grad af særlige behov på langt de fleste områder og i 
særdeleshed i forhold til adfærd og relationer til jævnaldrende og voksne samt faglige 
behov i skolen. Der er flere af de børn og unge, der går på intern skole, som fremstår 
som udadreagerende, og færre som fremstår som indadreagerende. Disse børn og unge 
har konflikter hyppigere end børnene og de unge, der ikke går på intern skole, og det 
gælder både på institutionen, i skolen og fritiden samt i familien.

Det er næsten halvdelen af børnene og de unge, der går på intern skole, som ikke 
ser venner uden for skolen. Der er forskelle mellem de to grupper, hvor en større 
andel af børnene og de unge, der går på intern skole, ikke ser venner uden for skolen 
og gør det i mindre omfang, hvilket understøtter, at der er særlige udfordringer for 
børnene og de unge, der går på intern skole.

Det er mindre end halvdelen blandt begge grupper af børn og unge, der deltager 
i fritidsaktiviteter. Men der er også forskelle mellem de to grupper i forhold til deres 
deltagelse i fritidsinteresser, hvor en større andel af børnene og de unge, der går på 
intern skole, ikke deltager i fritidsaktiviteter, mens det samme er tilfældet for en 
mindre andel af børnene og de unge, der ikke går på intern skole. 

Der er tale om relativt mange børn og unge, hvor anbringelsen ikke slutter 
planlagt, hvilket gælder for endnu flere af børnene og de unge, der går på intern 
skole, men også for en relativ stor andel af børnene og de unge, der ikke går på intern 
skole. Blandt børnene og de unge, der går på intern skole, er der færre tilfælde, hvor 
det er institutionen eller forældrene, der beslutter, at de skal flytte. Men der er flere 
tilfælde, hvor det er kommunen, der beslutter, at børnene og de unge skal flytte. 
Når institutionerne vurderer, om målet med anbringelsen er opfyldt, er der ikke de 
store forskelle i vurderinger i forhold til de to grupper af børn og unge. 

Der er færre af de unge, der går på intern skole, som modtager efterværn. Langt de 
fleste af dem, der modtager efterværn, får en fast kontaktperson fra institutionen, men 
der er også flere, som fortsætter deres døgnophold på institutionen, mens en mindre 
andel bliver gradvist udsluset fra institutionen til egen bolig eller til et andet tilbud.

Efter anbringelsens afslutning har institutionerne ikke kontakt til mere end 
halvdelen af både de unge, der går på intern skole, og de unge, der ikke går på intern 
skole. Og den mest hyppige kontakt foregår en gang hvert halve år eller mindre. 

Størstedelen af børnene og de unge anses som velanbragte, og der er flere af 
børnene og de unge, der går på intern skole, som vurderes til at være velanbragte.

Vi skal senere i forbindelse med det afsluttende kapitel i denne bog omhandlende 
undersøgelsens konklusioner og perspektiver vende tilbage til forholdene på insti-
tutioner med interne skoler og i særdeleshed karakteristikken af de børn og unge, 
der undervises på interne skoler.
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Del V  
Stabilitet og sammenbrud i 
anbringelser

Af Sofie Aggerbo Johansen, Signe Hald Andersen,  
Anne Sofie Tegner Anker og Emil Anton Libak Simonsen435

435 Analyserne er tilrettelagt af Sofie, Emil, Anne Sofie og Signe. Dataarbejde og analyser er udført 
af  Sofie og Emil. Første udkast til kapitlet (inklusive bilag) er skrevet af Sofie og Anne Sofie. Alle 
kapitlets forfattere har bidraget til revidering af kapitlet.
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KAPITEL V.1
Sammenbrud i anbringelser på døgninstitutioner  
og socialpædagogiske opholdssteder

Når man anbringer et barn eller en ung uden for hjemmet, er det blandt andet 
med henblik på at sikre barnet eller den unge kontinuitet i opvæksten og et trygt 
omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne.436 Samtidig viser 
forskningen, at mange anbragte børn og unge oplever ustabilitet og sammenbrud i 
anbringelsen,437 hvilket har betydning for børnenes og de unges senere muligheder 
for at opnå nære og stabile relationer til deres familie, venner og andre voksne.438 I 
dette kapitel sætter vi fokus på, hvilke faktorer der hænger sammen med risikoen 
for, at en anbringelse bryder sammen. 

Eksisterende viden og begrebsbrug
Forskning viser, at sammenbrud i anbringelser kan have negative konsekvenser 
for anbragte børn og unge. En forskningsoversigt af SFI fra 2006 peger på, at 
sammenbrud for nogle børn og unge opleves som traumatisk og er forbundet med 
stor sorg og utryghed, samt at sammenbrud ofte fører til, at de mål, der er opstillet 
for anbringelsen, ikke opnås. Endvidere peger studier på, at sammenbrud kan føre 
til, at børn og unge kommer i usikre og potentielt farlige situationer uden adgang til 
hjælp og støtte fra voksne. Der findes desuden en række studier, som dokumenterer 
sammenhænge mellem sammenbrud og emotionelle og adfærdsmæssige vanskelig-
heder for børn og unge, herunder studier som peger på, at børnenes og de unges 
vanskeligheder forværres efter et sammenbrud.439

I forskningen bruges forskellige definitioner på sammenbrud. Nogle steder 
sidestilles begrebet med skift i anbringelsessted.440 Andre steder skelner man mellem 
anbringelsesskift og sammenbrud, da det ikke er alle skift i anbringelser, som kan 
betragtes som negative for barnet eller den unge. Nogle skift er naturlige og kan 
være planlagte anbringelsesskift, som også kan være til gavn for barnet.441 I vores 
undersøgelse lægger vi os op ad den definition, som skelner mellem planlagte og 

436 Social- og Ældreministeriet (2022) Serviceloven § 46.
437 Bryderup, Inge M. et al. (2017); Bryderup, Inge M. & Trentel, Marlene Q. (2012); Andersen, Signe 

H. (red.) (2010); Egelund, Tine (2006); Nielsen, Henrik E. (red.) et al. (2005); Mølholt, Anne-Kir-
stine (2017); Lausten, Mette & Andreasen, Asger G. (2022). 

438 Bryderup, Inge M. & Trentel, Marlene Q. (2012); Egelund, Tine & Vitus, Kathrine (2007).
439 Egelund, Tine (2006) s. 53-54.
440 Se for eksempel Ankestyrelsen (2018); Børne- og Socialministeriet (2018).
441 Egelund, Tine (2006) s. 12; Lausten, Mette & Andreasen, Asger G. (2022) s. 15.
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uplanlagte flytninger, og vi definerer således sammenbrud som en uplanlagt flytning. 
Det fremgår af kapitel III.3, at 22 % af de senest fraflyttede børn og unge i vores 
undersøgelse oplever, at deres anbringelse sluttede uplanlagt.

Matchet
Vigtigheden af at finde det rigtige match mellem anbragte børn og unge og anbringel-
sessteder er et centralt omdrejningspunkt inden for socialpolitik, sagsbehandlerpraksis 
samt i forskningen om anbragte børn og unge. Forskningen beror ofte på en forestilling 
om, at hvis man kan finde det rigtige match mellem et barn eller en ung og et anbrin-
gelsessted, vil risikoen for sammenbrud mindskes. Det rette match anses således for at 
kunne styrke barnets eller den unges oplevelse af stabilitet og på sigt forbedre barnets 
eller den unges trivsel og udvikling. Hvis man ønsker at sikre anbragte børn og unge 
kontinuitet i anbringelsen, er det således relevant at se på, i hvilke anbringelser der sker 
sammenbrud med hensyn til, hvilke karakteristika for anbringelsen, anbringelsesstedet 
eller den anbragte som er forbundet med sammenbrud, samt om det er forskellige 
karakteristika, der er forbundet med sammenbrud for forskellige grupper af børn. 

Førnævnte forskningsoversigt af SFI fra 2006 har ud over at undersøge konsekven-
ser af sammenbrud også haft fokus på at belyse faktorer, der hænger sammen med 
sammenbrud. Forskningsgennemgangen viser, at de fleste sammenbrud sker blandt 
unge, og når der sker sammenbrud, er det oftest på initiativ fra børnene og de unge 
selv eller på initiativ fra anbringelsesstedet. Det er således sjældent forældrene, der 
tager initiativ til anbringelsens ophør, når der sker sammenbrud. Forskningsover-
sigten finder desuden, at de anbragte børns og unges adfærdsvanskeligheder eller 
antisociale adfærd ofte er stærkt knyttet til en højere sammenbrudsrisiko, samt at 
anbringelsesformen, i denne sammenhæng om barnet eller den unge er anbragt i 
netværkspleje, kan have betydning. Som det også fremhæves i forskningsoversigten, 
er netop betydningen af anbringelsesformen for sammenbrudsrisiko et område, hvor 
der er behov for mere viden.442

En anden undersøgelse af SFI fra 2010, som består af et kombineret kvalitativt 
og kvantitativt studie af sammenbrud i anbringelser af unge (13-17-årige) har 
ligeledes haft fokus på at undersøge, hvilke faktorer der er knyttet til sammenbrud. 
Undersøgelsen viser, at det er svært at pege på enkelte faktorer knyttet til barnet 
eller den unge selv, som er forbundet med sammenbrud. Omvendt synes faktorer 
forbundet med sammenbrud ofte at være, hvad de kalder ‘systemfaktorer’, det vil 
sige faktorer såsom sagsbehandlerskift og finansielle begrænsninger i kommunen. 
Udarbejdelse af handleplaner, barnets samtykke til anbringelsen og tidligere ophold 
i aflastning er i undersøgelsen forbundet med stabilitet i anbringelsen.443

442 Egelund, Tine (2006) s. 7-8.
443 Egelund, Tine (2010) et al. s. 11-16.
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Ud over ovenstående undersøgelse fra 2010, har den eksisterende forskning dog 
typisk haft fokus på at belyse risiko og beskyttelsesfaktorer knyttet til sammenbrud 
hos anbragte børn og unge i familiepleje,444 og vi ved fortsat kun lidt om, hvilke 
karakteristika som kan knyttes til sammenbrud for børn og unge, som anbringes 
på institutioner. I det følgende vil vi derfor sætte fokus på sammenbrud blandt 
børn og unge anbragt på institutioner og kortlægge forhold hos dem, der oplever 
sammenbrud. Formålet er at vise, hvor problemerne er størst, og herigennem hvor 
man bør være særligt opmærksom og eventuelt sætte forebyggende ind. Kortlægningen 
vil rette sig mod karakteristika inden for følgende tre områder: 1) karakteristika, der 
kendetegner de institutioner, børnene og de unge er anbragt på; 2) karakteristika, 
der kendetegner de anbragte børn og unge; og 3) karakteristika og særlige forhold, 
der gør sig gældende for børnenes og de unges anbringelsesforløb. 

Vigtigt er det dog at nævne, at analyserne ikke kan bruges til at konstatere, at et 
givent karakteristikum er årsagen til sammenbruddet. Der er altså ikke tale om en 
effektanalyse, der kan bruges til at forstå den kausale effekt af et givent karakteristikum 
på et barns risiko for at opleve sammenbrud. Derimod kan analyserne, som sagt, 
anvendes til at belyse, hvilke karakteristika – knyttet til institutionerne, de anbragte 
børn og unge samt anbringelsesforløbet – der giver anledning til øget opmærksomhed 
eller bekymring. Derudover kan analyserne også bruges til at fremhæve, hvilke 
særlige karakteristika der er forbundet med lavere risiko for, at anbringelsen ender 
i sammenbrud, og som kan informere om, hvor vi skal rette vores opmærksomhed 
hen for at se mere stabile anbringelser.

Som nævnt sætter analysen fokus på, hvilke karakteristika som er forbundet med 
sammenbrudsrisiko, og her ser vi også på, om der er forskel på hvilke karakteristika der 
er forbundet med sammenbrudsrisiko på tværs af to af de tre børne- og ungegrupper, 
som er beskrevet i kapitel III.5 (den sidste udelades, da der er for få børn og unge 
i gruppen). Vi udfolder derefter denne problematik yderligere ved også at kigge på 
sammenhængen mellem disse karakteristika og andre mål for succes i anbringelser. 

Sammenbrud i anbringelser 
I det følgende beskriver og begrunder vi først den metode, vi bruger til at analysere 
spørgsmålet om sammenbrud. Vi forklarer, hvordan resultaterne skal tolkes, og hvilke 
karakteristika vi inddrager i analysen. Herefter præsenterer vi analysens resultater.

Valg af metode
En måde at undersøge, hvilke karakteristika der var forbundet med sammenbrudsrisi-
ko, kunne være at sammenligne sammenbrudsrisiko på tværs af enkelte karakteristika. 

444 Backe-Hansen, Elisabeth (2009); Sinclair, Ian (2010); Christiansen, Øivin (2011); Backe-Hansen, 
Elisabeth et al. (2013).
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For eksempel kunne man sammenligne sammenbrudsrisiko for børn og unge anbragt 
på institutioner med eller uden intern skole. Det ville fortælle os, at sammenbruds-
risikoen er forskellig blandt børn og unge anbragt på institutioner henholdsvis med 
og uden intern skole. Men institutioner med og uden interne skoler adskiller sig 
som præsenteret i del IV på en række områder (eksempelvis i forhold til størrelse og 
oprettelsesår), og det samme gør børn og unge, som går i intern skole sammenlignet 
med børn og unge, som ikke går i intern skole (eksempelvis i forhold til psykiatriske 
diagnoser og særlige behov). Derfor kan den umiddelbare sammenhæng mellem at 
være anbragt på en institution med intern skole eller ej og sammenbrudsrisiko altså 
være drevet af disse andre bagvedliggende forskelle, der også kan være forbundet 
med sammenbrudsrisiko. Hermed giver den pågældende indikator ikke en særlig 
præcis forståelse for, hvad der karakteriserer et barns sammenbrudsrisiko. 

På grund af denne problematik vælger vi i stedet at belyse sammenhængen mellem 
sammenbrudsrisiko og en række udvalgte karakteristika i en regressionsanalyse. I 
regressionsanalysen beregnes sammenhængen mellem sammenbrudsrisiko og alle de 
karakteristika, som er taget med i analysen på én gang. Dette betyder, at den sammen-
hæng, man beregner mellem et specifikt karakteristikum og sammenbruds risikoen, 
“renses” for betydningen af bagvedliggende forskelle i de øvrige karakteristika, der 
er medtaget i analysen. Med en regressionsanalyse får vi således et mere præcist 
billede af, hvad de væsentligste kendetegn er for anbringelserne af børn og unge, 
som oplever sammenbrud. 

Det er dog samtidig vigtigt at holde sig for øje, at vi ikke kan tage højde for alle 
tænkelige forskelle mellem institutioner og børn, der er forbundet med sammen-
brudsrisiko. Dette betyder, at den beregnede sammenhæng aldrig helt er renset for 
betydningen af de andre forskelle, der kan være mellem anbragte børn og unge og 
mellem institutioner. Derfor kan resultaterne, som nævnt ovenfor, ikke tolkes som 
årsagssammenhænge eller kausale effekter, og analyserne kan altså ikke bruges til 
at fortælle os, om et givent karakteristikum – for eksempel om barnet er anbragt 
på en institution med intern skole – i sig selv gør en forskel i forhold til barnets 
sammenbrudsrisiko. Der er tale om en beskrivelse af kendetegn for anbringelserne af 
børn og unge, som oplever sammenbrud, ikke en afdækning af årsagssammenhænge.

Tolkning af resultater
I beskrivelsen af resultaterne angiver vi, om en given sammenhæng er statistisk 
signifikant eller ej. Den statistiske signifikans angiver sikkerheden af sammenhæn-
gen mellem et givent karakteristikum og sammenbrudsrisikoen. Hvis en given 
sammenhæng er statistisk signifikant, betyder det, at sammenhængen er sikker nok 
til, at vi kan tolke den som et udtryk for en reel sammenhæng, og altså ikke blot 
et udtryk for en tilfældighed eller for usikkerheder, der stammer fra det faktum, at 
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vi ikke har information på alle institutioner og alle børn og unge, som er fraflyttet 
disse institutioner. I denne analyse formidler vi alene sammenhænge, der er statistisk 
signifikante, da disse sammenhænge har en sikkerhed, som vi kan tolke på og 
tillægge betydning i analyserne.445 Se eventuelt Bilag F for supplerende beskrivelse 
af analyserne og metoden bag. 

Udvalgte karakteristika til sammenbrudsanalysen
Som beskrevet ovenfor, vil vi kortlægge sammenbrudsrisiko med udgangspunkt i 
følgende områder; 1) karakteristika for de institutioner, hvor børnene og de unge 
er anbragt, 2) børnenes og de unges egne karakteristika, og 3) kendetegn ved deres 
anbringelsesforløb. 

Inden for disse tre områder vælger vi en række centrale spørgsmål fra spørge-
skemaet, som vi inkluderer i regressionsanalysen. Udvælgelsen er baseret på den 
eksisterende litteratur og på vores faglige forståelse af problemstillingen samt på en 
datadrevet udvælgelse (som beskrives yderligere i bilag F).

Af institutionskarakteristika har vi valgt at fokusere på følgende fire temaer, som 
alle er belyst i kapitel II.2:446

1. Strukturelle forhold
2. Personale
3. Pædagogisk tilgang
4. Målgruppe.

De specifikke karakteristika fremgår af tabel V.1.

445 Når en sammenhæng er statistisk signifikant, indikerer det, at der er statistisk belæg for, at de observe-
rede forskelle ikke blot er udtryk for tilfældigheder. Dette vurderes på baggrund af en signifikanstest, 
hvor vi i analysen har sat et signifikansniveau på 10 %. Dette betyder, at hypotesen om, at der ikke er 
forskelle i sammenbrudsrisikoen, forkastes, hvis der er mindre end 10 % sandsynlighed for, at vi får 
det resultat, vi har fået, givet at der reelt ingen forskel er. Det vil altså sige, at vi forkaster hypotesen 
om ingen sammenhæng og siger, at der er en statistisk signifikant sammenhæng, hvis sammenhængen 
i data er så stærk, at det er meget usandsynligt (<10 %), at den er udtryk for rene tilfældigheder. 
Da der er tale om et relativt lille sample, har vi valgt at sætte vores signifikansniveau på 10%, og vi 
accepterer således en lidt højere usikkerhed, end hvis vi havde valgt et signifikansniveau på 5%.

446 Kategoriseringen af variablene er tilpasset analysens sample og ønsket om specifikke detaljeringsgra-
der. Fordelingen på de forskellige karakteristika i analysens sample fremgår af bilag F. 
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Tabel V.1: Udvalgte institutionskarakteristika af relevans for sammenbrudsrisiko

Strukturelle 
forhold:

Ejerforhold: Offentlig447, selvejende448 eller privat449

Oprettelsesår: Før 1960, 1960-1979, 1980-1999 eller 2000-2020

Intern skole: Ja/nej

Personale:
Uddannelsesniveau: Procent uddannede pædagoger

Normering: Antal pædagogiske medarbejdere per barn

Pædagogisk 
tilgang:

Højt prioriterede elementer i omsorgsarbejdet (1. eller 2. prioritet): 1) At skabe tryghed og 
forudsigelighed for barnet, 2) At se barnet eller den unge og vedkommendes individuelle behov, 
3) At skabe relationer gennem værdsættelse og anerkendelse, 4) At udvikle barnets eller den unges 
selvstændighed og færdigheder, 5) At give terapeutisk behandling eller 6) At støtte barnet eller den 
unge i at få en skolefaglig ballast

Målgruppe: 

Om institutionen er godkendt til målgrupperne: 1) Børn og unge med alvorlige omsorgssvigt, 
vold, seksuelt misbrug i hjemmet med videre, der anbringes akut for at sikre barnets sikkerhed og 
sundhed, eller 2) Børn og unge med psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser samt konsekvenser 
heraf

Det første tema, strukturelle forhold, belyses, som det fremgår af tabel V.1, ud fra 
institutionens ejerforhold, om institutionen har intern skole samt institutionens 
alder (oprettelsesår). Vi har valgt ikke at inddrage institutionstype (døgninstitution 
vs. socialpædagogisk opholdssted) blandt de strukturelle karakteristika i analysen, da 
vi i kapitel II.2 når frem til, at de to anbringelsesformer på flere og flere områder er 
begyndt at ligne hinanden. Derfor vurderer vi, at spørgsmålet om ejerforhold er mere 
interessant at inddrage, da det giver yderligere indblik i institutionens organisatoriske 
forhold, samtidig med at det til dels også afspejler institutionstypen. 

Det andet tema, personale, belyses ud fra, hvor stor en procentdel af institutionens 
personale, der er uddannede pædagoger, samt normeringen af pædagogisk personale 
i forhold til antallet af børn og unge. 

Under det tredje tema, pædagogisk tilgang, ser vi på, hvilke elementer i omsorgsar-
bejdet institutionen har prioriteret højest (det vil sige som 1. eller 2. prioritet). Det 
fjerde tema, målgruppe, belyses ud fra, hvilke målgrupper institutionen er godkendt 
til at modtage. 

Blandt de karakteristika, der knytter sig mest til de anbragte børn og unge, og 
hvad de har med i bagagen, har vi valgt at fokusere på følgende fire temaer, som 
alle er belyst i del III:450

447 Offentlige institutioner dækker over institutioner, som er offentligt, kommunalt eller regionalt ejet.
448 Selvejende institutioner dækker over selvejende institutioner, fondsejede institutioner/erhvervsdri-

vende fonde samt foreningsejede institutioner.
449 Private virksomheder dækker over institutioner, som er organiseret som en personligt ejet mindre 

virksomhed, enkeltmandsvirksomhed, interessentskab, anpartsselskab, iværksætterselskab eller aktie-
selskab.

450 Kategoriseringen af variablene er tilpasset analysens sample og ønsket om specifikke detaljeringsgra-
der. Fordelingen på de forskellige karakteristika i analysens sample fremgår af bilag F.

© Forlaget Klim



320

Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

1. Demografiske karakteristika
2. Anbringelseskarakteristika
3. Udfordringer
4. Kontakt med familien. 

De specifikke karakteristika fremgår af tabel V.2.

Tabel V.2: Udvalgte børnekarakteristika af relevans for sammenbrudsrisiko

Demografi:

Køn: Dreng eller pige

Alder ved anbringelse: 0-5 år, 6-12 år, 13-17 år eller 18-22 år

Etnisk baggrund: Dansk eller anden etnisk baggrund end dansk

Anbringelses-
karakteristika:

Tidligere anbringelser: Ingen andre steder, ét andet sted, to andre steder, mere end to andre 
steder

Formål med anbringelsen: 1) (Akut-)anbringelse med henblik på at sikre barnets eller den unges 
sikkerhed og sundhed, 2) Behandlingsforløb i forhold til psykiatriske diagnoser og psykiske 
lidelser, 3) Behandlingsforløb i forhold til fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, 4) Anden 
socialpædagogisk behandling/støtte, 5) Fokus på skolegang og faglig udvikling, 6) Fokus på 
misbrug og kriminalitet, 7) Udredning, 8) Støtte i forhold til integration eller 9) Ikke angivet

Udfordringer:

Perioder uden skolegang: Ja/nej

Venner uden for institutionen: Ja/nej

Reaktion i pressede situationer: Overvejende udadreagerende, overvejende indadreagerende eller 
hverken indad- eller udadreagerende

Børnegrupper (jævnfør kapitel III.5): Børnegruppe 1, børnegruppe 2 eller børnegruppe 3

Psykologisk terapi: Modtog ikke terapi – ikke behov, modtog ikke terapi – behov, modtog ikke 
terapi – ved ikke om behov, modtog terapi

Kontakt med 
familien:

Samvær med mor: Ja/nej

Samvær med far: Ja/nej

Søskende anbragt på samme institution: enebarn, ingen søskende anbragt, søskende anbragt 
samme sted, ingen søskende anbragt samme sted

Som det fremgår af tabel V.2, belyses det første tema, demografiske karakteristika, 
ud fra oplysninger om børnenes og de unges køn, etniske baggrund samt alder ved 
anbringelse på institutionen. 

Det andet tema, anbringelseskarakteristika, belyses på baggrund af spørgsmålene 
om børnenes og de unges tidligere anbringelser, samt hvad der er defineret som 
målet for anbringelsen. 

Det tredje tema, udfordringer, handler om børnenes og de unges skoleudfordringer, 
sociale udfordringer, reaktionsmønstre i pressede situationer samt barnets eller den 
unges belastningsgrad i forhold til de tre børnegrupper, som er karakteriseret i kapitel 
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III.5. Desuden ser vi på, om børnene og de unge modtager psykologisk terapi, og 
sammenligner blandt andet dem, der modtager terapi, med dem, der har behov for 
terapi, men ikke modtager det.

Det sidste tema, kontakt med familien, belyses ud fra børnenes og de unges samvær 
med deres forældre, samt om de har søskende anbragt på samme institution. 

Blandt de karakteristika, der er knyttet til forløbet forud for anbringelsen eller 
processer i sagsbehandlingen, har vi valgt at fokusere på følgende tre temaer, som 
alle er belyst i del III:451

1. Inddragelse
2. Anbringelsestype 
3. Sagsbehandlingen.

De udvalgte karakteristika er inddelt som følgende:

Tabel V.3: Udvalgte forløbskarakteristika af relevans for sammenbrudsrisiko

Inddragelse: Valg af anbringelsesforanstaltning: Høj inddragelse af barn/ung og/eller forældre i valg af 
anbringelsesforanstaltning eller ej

Anbringelsestyper:
Akutanbringelse: Ja/nej

Samtykke: Anbringelse med samtykke, anbringelse uden samtykke og ved ikke om samtykke

Sagsbehandlingen:

Modtaget dækkende beskrivelse af barnets eller den unges behov i forbindelse med anbrin-
gelsen: Ja/nej

Tilfredshed med omfang og kvalitet af kontakt med den kommunale samarbejdspartner: 
Høj tilfredshed eller ej

Det første tema, inddragelse, belyses, som det fremgår i tabel V.3, ud fra spørgsmålene 
om, hvorvidt børnene og de unge og deres forældre vurderes at være blevet inddraget 
i valget af anbringelsesforanstaltning. 

Under det andet tema, anbringelsestype, ser vi på, om børnene og de unge er blevet 
anbragt akut, samt om anbringelsen skete med eller uden samtykke. 

Det sidste tema, sagsbehandlingen, belyses ud fra spørgsmålene om, hvorvidt 
institutionen har modtaget en dækkende beskrivelse af barnets eller den unges 
behov i forbindelse med anbringelsen, samt om institutionen har været tilfreds med 
samarbejdet med den kommunale samarbejdspartner i forhold til det enkelte barn 
eller den enkelte unge.

I det følgende præsenterer vi resultaterne fra regressionsanalyserne af sammen-
hængene mellem de udvalgte karakteristika og sammenbrudsrisiko. I analyserne er 

451 Kategoriseringen af variablene er tilpasset analysens sample og ønsket om specifikke detaljeringsgra-
der. Fordelingen på de forskellige karakteristika i analysens sample fremgår af bilag F.
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alle karakteristika inddraget på én gang, men resultaterne præsenteres grupperet i 
institutions-, børne- og forløbskarakteristika.

Resultater for sammenhængen mellem sammenbrudsrisiko og institutionskarakteristika
Tabel V.4 viser sammenhængen mellem sammenbrudsrisiko og institutionska-
rakteristika. I tabellens venstre side angives, hvilke karakteristika der kigges på, 
mens tabellens højre side angiver sammenhængen mellem de forskellige karak-
teristika og sammenbrudsrisiko. Krokodillenæbbene (< >) bruges til at illustrere, 
hvor sammenbrudsrisikoen er større eller mindre for de enkelte karakteristika. 
Eksempelvis betyder “Offentlig < Selvejende, fondsejede eller foreningsejede”, 
at sammenbrudsrisikoen på offentlige institutioner er mindre end på selvejende, 
fondsejede eller foreningsejede institutioner. En vandret streg (-) angiver, at der ikke 
er nogen statistisk signifikant sammenhæng mellem det pågældende karakteristika 
og barnets sammenbrudsrisiko.452

Analysens resultater uddybes i bilag F, hvor de fulde regressionstabeller præsenteres.

Tabel V.4: Sammenhængen mellem sammenbrudsrisiko og institutionskarakteristika

Institutionskarakteristika Sammenhæng

Ejerforhold Offentlig < Selvejende, fondsejede eller foreningsejede
Offentlig < Private

Oprettelsesår Før 1960 < 1980-1999 

Intern skole -

Procent uddannede pædagoger Højere andel uddannede pædagoger < Lavere andel 
uddannede pædagoger

Antal pædagogiske medarbejdere pr. barn -

Prioritet i omsorgsarbejdet -

Målgruppe Psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser < ej

Note: Antal børn og unge = 977, Antal institutioner = 144. Tabellen angiver sammenhænge, som er statistisk signifikante på et 
signifikansniveau på 10 % eller lavere. Sammenhænge markeret med kursiv er desuden signifikante på et 5 % signifikansniveau eller lavere.

Resultaterne viser, at det er forbundet med højere sammenbrudsrisiko at være 
anbragt på selvejende, fondsejede eller foreningsejede institutioner sammenlignet 
med offentlige institutioner. Det samme er tilfældet i forhold til de private 
institutioner.

Dernæst er det at være anbragt på en institution, der er oprettet i perioden 1980-
1999, forbundet med højere sammenbrudsrisiko sammenlignet med institutioner 

452 Det vil sige statistisk signifikant sammenhæng på et 10 % signifikansniveau. Sammenhænge markeret 
med kursiv er desuden signifikante på et 5% signifikansniveau eller lavere.
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oprettet før 1960. Der er dog ingen signifikant sammenhæng for institutioner 
oprettet mellem 1960-1979 eller mellem 2000-2020 sammenlignet med institutioner 
oprettet før 1960.453 

Derimod er der ingen signifikant sammenhæng mellem at være anbragt på en 
institution med intern skole og sammenbrudsrisiko. Af strukturelle forhold lader 
det altså til, at der er signifikante sammenhænge mellem sammenbrudsrisiko og 
henholdsvis ejerforhold og oprettelsesår, men ikke intern skole.

Personale-dimensionen har også en statistisk betydning, idet vores analyse viser, at 
dét at være anbragt på en institution med en højere andel af uddannede pædagoger 
er forbundet med en lavere risiko for sammenbrud.454 Der er dog ingen statistisk 
signifikant sammenhæng mellem normeringen (antallet af pædagogiske medarbejdere 
per barn) og sammenbrudsrisiko.

Vi ser heller ikke nogen indikation på, at institutionens tilgang til det pæda-
gogiske arbejde har betydning, da dét, at være anbragt på institutioner, der vægter 
specifikke dimensioner af omsorgsarbejdet højt, ikke er forbundet med lavere/højere 
sammenbrudsrisiko.

I forhold til institutionens målgruppe ser vi, at dét at være anbragt på en insti-
tution, der er godkendt til at modtage børn og unge med psykiatriske diagnoser og 
psykiske lidelser, er forbundet med en lavere sammenbrudsrisiko i forhold til at være 
anbragt på en institution, der ikke er godkendt til denne målgruppe. 

Resultater for sammenhængen mellem sammenbrudsrisiko og børnekarakteristika
I dette afsnit præsenteres analysens resultater i relation til sammenhængen mellem 
sammenbrudsrisiko og børnekarakteristika. Resultaterne fremgår af tabel V.5. 

Analysens resultater uddybes i bilag F, hvor de fulde regressionstabeller præsenteres.

Tabel V.5: Sammenhængen mellem sammenbrudsrisiko og børnekarakteristika

Børnekarakteristika Sammenhæng

Køn -

Alder 0-5 < 6-12

Etnisk baggrund -

Tidligere anbringelser Ét andet sted < ingen andre

453 Som det fremgår af kapitel II.2, er der en overvægt af socialpædagogiske opholdssteder, der er oprettet 
i perioden 1980-1999, og sammenhængen mellem oprettelsesår og sammenbrudsrisikoen kan være 
knyttet til den type institutioner, der primært blev oprettet i perioden.

454 Fra de fulde resultater i tabel F.3 fremgår det, at en forskel på 10 procentpoint i procent uddannede 
pædagoger er forbundet med 1,6 procentpoint lavere sammenbrudsrisiko, så forskellen er relativ lille, 
men statistisk signifikant.
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Formål med anbringelsen Ikke angivet > ej

Perioder uden skolegang Nej < ja

Jævnaldrende venner uden for institutionen, som barnet 
eller den unge så uden for skole eller daginstitution Ja < nej

Reaktion i pressede situationer -

Børnegruppe -

Psykologisk terapi Ingen terapi, men behov > terapi
Ingen terapi, ved ikke om behov > terapi

Samvær med mor og far -

Søskende Samme sted < ikke anbragt

Note: Antal børn og unge = 977, Antal institutioner = 144. Tabellen angiver sammenhænge, som er statistisk signifikante med et 
signifikansniveau på 10 % eller lavere. Sammenhænge markeret med kursiv er desuden signifikante på et 5 % signifikansniveau eller lavere.

Resultaterne viser, at børn og unge, som er anbragt tidligt (0-5 år), har en lavere 
sammenbrudsrisiko end børn og unge, der er anbragt i alderen 6-12 år, mens køn og 
etnisk baggrund ikke har statistisk signifikant sammenhæng med sammenbrudsrisiko.

Vi kan også se, at dét at have været anbragt ét sted tidligere er forbundet med en 
lavere sammenbrudsrisiko (relativt til ingen andre steder). 

Som det fremgår af kapitel III.2, er der nogle respondenter (5 %), som ikke har 
beskrevet et tilstrækkeligt uddybende formål til, at dette kunne kategoriseres. Dette 
viser sig i denne analyse at være det eneste karakteristikum i forhold til formål med 
anbringelsen, som har en statistisk signifikant sammenhæng med sammenbrudsrisiko. 
Det er således forbundet med en højere sammenbrudsrisiko, når institutionen ikke har 
angivet et tilstrækkeligt uddybende formål – men ingen af de definerede formål med 
anbringelsen er signifikant forbundet med hverken højere/lavere sammenbrudsrisiko. 

Der er dog en del af de karakteristika, der angiver barnets udfordringer, som 
er signifikant forbundet med sammenbrudsrisiko. For eksempel er perioder uden 
skolegang forbundet med højere sammenbrudsrisiko, mens det at have venner uden 
for institutionen er forbundet med lavere sammenbrudsrisiko. Derudover er det 
forbundet med en højere sammenbrudsrisiko, når barnet eller den unge ikke har 
modtaget psykologisk terapi, men vurderes at have behov for terapi, sammenlignet med 
at have modtaget terapi. Det samme gælder i tilfælde, hvor barnet eller den unge ikke 
modtager psykologisk terapi, og hvor kontaktpædagogen ikke ved, om barnet eller den 
unge har behov for psykologisk terapi. Hverken barnets reaktion i pressede situationer, 
eller hvilken børnegruppe barnet eller den unge tilhører (som de er kategoriseret i 
kapitel III.5), er dog statistisk signifikant forbundet med sammenbrudsrisiko.

Til sidst finder vi ingen statistisk signifikant sammenhæng mellem, om barnet 
eller den unge har samvær med mor eller far, og sammenbrudsrisiko, men omvendt 
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er det forbundet med lavere sammenbrudsrisiko at være anbragt samme sted som 
sine søskende (relativt til ikke at have søskende anbragt). 

Resultater for sammenhængen mellem sammenbrudsrisiko og forløbskarakteristika
I dette afsnit præsenteres de resultater, der beskriver sammenhængen mellem sam-
menbrudsrisiko og forløbskarakteristika, som fremgår af tabel V.6. 

Analysens resultater uddybes i bilag F, hvor de fulde regressionstabeller præsenteres.

Tabel V.6: Sammenhængen mellem sammenbrudsrisiko og forløbskarakteristika

Forløbskarakteristika Sammenhæng

Inddragelse i forbindelse med valg af foranstaltning Høj inddragelse < lav inddragelse

Akutanbringelse -

Samtykke -

Dækkende beskrivelse -

Tilfredshed med samarbejde med kommunal  
samarbejdspartner Høj tilfredshed < lav tilfredshed

Note: Antal børn og unge = 977, Antal institutioner = 144. Tabellen angiver sammenhænge, som er statistisk signifikante med et 
signifikansniveau på 10 % eller lavere. Sammenhænge markeret med kursiv er desuden signifikante på et 5 % signifikansniveau eller lavere.

Resultaterne peger på, at inddragelse af børn og unge og/eller forældre i valget af 
anbringelsesforanstaltning er forbundet med lavere sammenbrudsrisiko, og det samme 
gør sig gældende, når kontaktpersonen udtrykker høj tilfredshed med samarbejdet 
med den kommunale samarbejdspartner. Anbringelsestypen, det vil sige om barnet 
eller den unge er anbragt akut eller uden samtykke, er ikke signifikant forbundet 
med sammenbrudsrisiko, når der er renset for alle de andre karakteristika. Der er 
heller ingen signifikant sammenhæng mellem, om institutionen modtog en dækkende 
beskrivelse i forbindelse med anbringelsen og sammenbrudsrisiko. 

Sammenbrud i anbringelser blandt særlige grupper af børn og unge
I dette afsnit gentager vi ovenstående analyse separat for to af de tre børne- og un-
gegrupper, som beskrives i kapitel III.5. Det drejer som om børn og unge med en 
psykiatrisk diagnose (børnegruppe 1) og børn og unge uden en psykiatrisk diagnose, 
som vurderes til at have en særlig høj grad af følelsesmæssige behov (børnegruppe 2). 
Den resterende gruppe, der ikke falder i disse to kategorier, er for lille til at være genstand 
for regressionsanalyserne alene, men den indgår selvfølgelig i den samlede analyse, som 
vi beskrev ovenfor. Analysen har til formål at se, om der er nogle særlige karakteristika, 
som er forbundet med sammenbrud for hver af de to børne- og ungegrupper.

Resultaterne fremgår af tabel V.7.
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Tabel V.7: Sammenbrud i anbringelser blandt særlige grupper af børn og unge

Institutionskarakteristika Børnegruppe 1 Børnegruppe 2

Ejerforhold Offentlig < Selvejende, fondsejede eller 
foreningsejede

Offentlig < Selvejende, fondsejede eller 
foreningsejede
Offentlig < Private

Oprettelsesår - Før 1960 < 1980-1999 

Intern skole - -

Procent uddannede pædagoger - -

Antal pædagogiske medarbejdere 
pr. barn - -

Prioritet i omsorgsarbejdet - -

Målgruppe Psykiatriske diagnoser og psykiske 
lidelser < ej

Alvorlige omsorgssvigt, vold, seksuelt 
misbrug < ej

Børnekarakteristika Børnegruppe 1 Børnegruppe 2

Køn Dreng < pige -

Alder 6-12 > 13-17
6-12 > 18-22

0-5 < 6-12
6-12 < 18-22

Etnisk baggrund - -

Tidligere anbringelser
Et andet sted < ingen andre steder
To andre steder > ingen andre steder
Ved ikke > ingen andre steder

Mere end to andre steder > ingen 
andre steder

Formål med anbringelsen Udredning < ej Integration < ej

Perioder uden skolegang - -

Jævnaldrende venner uden for insti-
tutionen, som barnet eller den unge 
så uden for skole eller daginstitution

Ja < nej -

Reaktion i pressede situationer Hverken ind- eller udadreagerende 
< indadreagerende Udadreagerende > indadreagerende

Psykologisk terapi Ingen terapi, ved ikke om behov > 
terapi -

Samvær med mor og far - -

Søskende - Søskende anbragt samme sted < ingen 
søskende anbragt/ved ikke

Forløbskarakteristika Børnegruppe 1 Børnegruppe 2

Inddragelse i forbindelse med valg af 
foranstaltning - Høj inddragelse < lav inddragelse

Akutanbringelse Ja > nej -

Samtykke - -

Dækkende beskrivelse - -

Tilfredshed med samarbejde med 
kommunal samarbejdspartner - Høj tilfredshed < lav tilfredshed

Note: Antal børn og unge = 927, Antal institutioner = 115. Tabellen angiver sammenhænge, som er statistisk signifikante med et 
signifikansniveau på 10 % eller lavere. Sammenhænge markeret med kursiv er desuden signifikante på et 5 % signifikansniveau eller lavere.
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Sammenbrudsrisiko for børn og unge med en psykiatrisk diagnose
Først kigger vi på sammenhængen mellem sammenbrudsrisiko og de forskellige 
institutions-, børne- og forløbskarakteristika for børn og unge med en psykiatrisk 
diagnose.455 Som det fremgår af kapitel III.5 er det samlet set 43 % af de anbragte 
børn og unge, som placerer sig i denne kategori.456 Analysens resultater uddybes i 
bilag F, hvor de fulde regressionstabeller præsenteres.

Resultaterne viser, at børn og unge i børnegruppe 1, som er anbragt på en 
selvejende, fondsejet eller foreningsejet institution, har en højere sammenbruds-
risiko sammenlignet med børn og unge, som er anbragt på en offentlig institution. 
Endvidere viser resultaterne en lavere sammenbrudsrisiko i de tilfælde, hvor disse 
børn og unge er anbragt på en institution, som er godkendt til at modtage børn og 
unge med psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser.

Resultaterne viser også, at pigerne i denne gruppe har en højere sammenbrudsrisiko 
end drengene, mens dem, der anbringes i alderen 13-17 år eller modtager efterværn 
(18-22 år), har en lavere sammenbrudsrisiko end dem, der anbringes i alderen 6-12 år. 

Der er samtidig en lavere sammenbrudsrisiko, når målet med anbringelsen er 
udredning og afdækning af udfordringer og ressourcer hos barnet, den unge og/
eller barnets eller den unges familie, og det samme gør sig gældende for børn og 
unge, der allerede har været anbragt ét andet sted (sammenlignet med ingen andre 
steder). Omvendt har børn og unge, der har været anbragt to andre steder, eller hvor 
kontaktpædagogen ikke ved, om/hvor mange gange barnet eller den unge har været 
anbragt, en højere sammenbrudsrisiko, sammenlignet med børn og unge, som ikke 
tidligere har været anbragt.

Resultaterne viser også, at det er forbundet med lavere sammenbrudsrisiko at have 
venner uden for institutionen, som de anbragte børn og unge ser ud over skole og 
daginstitution. Det er også forbundet med lavere sammenbrudsrisiko, hvis børnene 
og de unge hverken udviser indadreagerende eller udadreagerende adfærd, når de 
befinder sig i pressede situationer (sammenlignet med at udvise indadreagerende 
adfærd). Det er forbundet med en højere sammenbrudsrisiko, når børnene og de 
unge i denne gruppe ikke har modtaget psykologisk terapi, og kontaktpædagogen 
ikke ved, om barnet eller den unge har behov for psykologisk terapi, sammenlignet 
med, de der har modtaget terapi. 

Hos denne gruppe af børn og unge er det endvidere forbundet med en højere 
sammenbrudsrisiko, at barnet eller den unge er anbragt akut.

455 Det vil sige børnegruppe 1 jævnfør kapitel III.5 om børnegrupper.
456 44 % i denne analyses sample jævnfør tabel F.1 i bilag F.
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Sammenbrudsrisiko for børn og unge uden en psykiatrisk diagnose, som vurderes at have 
en høj grad af særlige følelsesmæssige behov
Her kigger på vi på sammenhængen mellem sammenbrudsrisiko og de forskellige 
institutions-, børne- og forløbskarakteristika for børn og unge, som ikke har en 
psykiatrisk diagnose, men som vurderes at have en høj grad af særlige følelsesmæssige 
behov.457 Som det fremgår af kapitel III.5, er det samlet set 52 % af de anbragte børn 
og unge, som placerer sig i denne kategori.458 Analysens resultater uddybes i bilag F, 
hvor de fulde regressionstabeller præsenteres. 

Analysen viser for det første, at det for børn og unge i børnegruppe 2 er forbundet 
med en højere sammenbrudsrisiko at være anbragt på en selvejende, fondsejet eller 
foreningsejet eller en privat institution, relativt til at være anbragt på en offentlig 
institution. Endvidere finder vi en højere sammenbrudsrisiko blandt børn og unge 
i denne gruppe, som er anbragt på en institution, som er oprettet i 1980-1999, 
sammenlignet med børn og unge, som er anbragt på en institution, der er oprettet 
før 1960.

For børn og unge i børnegruppe 2 er dét, at være anbragt på en institution, som 
er godkendt til at modtage børn og unge med alvorligt omsorgssvigt, vold, seksuelt 
misbrug med videre, forbundet med en lavere sammenbrudsrisiko. 

Analysen viser endvidere, at børn og unge i denne gruppe, som bliver anbragt i 
alderen 0-5 år, har en lavere sammenbrudsrisiko sammenlignet med dem, som er 
anbragt i alderen 6-12, mens det at modtage efterværn (18-22 år) er forbundet med 
en højere sammenbrudsrisiko.

Børn og unge i børnegruppe 2 har en lavere sammenbrudsrisiko, når målet med 
anbringelsen beskrives som socialpædagogisk behandling og støtte i forhold til 
integration, herunder faglig og sproglig udvikling. Resultaterne viser også, at børn 
og unge i børnegruppe 2, som har været anbragt to eller flere steder, har en højere 
sammenbrudsrisiko, sammenlignet med dem, der ikke har været anbragt andre steder. 

Set i forhold til barnet eller den unges udfordringer viser resultaterne, at udadrea-
gerende adfærd i pressede situationer er forbundet med en højere sammenbrudsrisiko 
(sammenlignet med indadreagerende adfærd). Resultaterne viser endvidere, at 
for denne gruppe af børn og unge, er dét, at de har søskende anbragt på samme 
institution, forbundet med en lavere sammenbrudsrisiko, end hvis børnenes og de 
unges søskende ikke er anbragt.

Afslutningsvist viser resultaterne en lavere sammenbrudsrisiko, når barnet eller 
den unge og/eller barnets eller den unges forældre vurderes at være blevet inddraget 
i forbindelse med anbringelsen, samt at institutionerne er tilfredse med samarbejdet 
med den kommunale samarbejdspartner.

457 Det vil sige børnegruppe 2 jævnfør kapitel III.5 om børnegrupper.
458 51 % i denne analyses sample jævnfør tabel F.1 i bilag F. 
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Alternative mål for succes i anbringelser
Spørgsmålet om fravær af sammenbrud som mål for succes i anbringelser kan 

naturligvis diskuteres. Forskning viser, at sammenbrud kan have negative konsekven-
ser for børn og unge, men sammenbrud er også en kompleks situation, som ikke 
nødvendigvis siger noget om, i hvor høj grad et barns udviklingsmæssige chancer 
er forbedret eller forværret via anbringelsen.459

Vi har derfor også undersøgt en række andre indikatorer for succes og kvalitet i 
anbringelsen. Blandt andet har vi spurgt kontaktpædagogerne, om barnet eller den 
unge vurderes som velanbragt på institutionen, hvilket kan ses som en indikator 
på et godt match, samt om de vurderer, at målet med anbringelsen var opnået, da 
barnet eller den unge flyttede, hvilket kan ses som en indikator for et vellykket 
anbringelsesforløb. Nedenfor gennemgås resultaterne af analyser, hvor vi har sat 
disse andre mål for succes i anbringelsen, i stedet for det mål vi bruger ovenfor, 
sammenbrud. Bemærk, at hvor spørgsmålet vedrørende sammenbrud er defineret 
som et negativt mål for anbringelsen (målt på fraværet af succes), er de to øvrige 
mål defineret som positive mål (målt på tilstedeværelsen af succes).

Resultaterne fremgår af tabel V.8.

Tabel V.8: Alternative mål for succes i anbringelser

Institutionskarakteristika Barn/ung vurderes velanbragt Mål opnået

Ejerforhold - -

Oprettelsesår - Før 1960 > 1960-1979 

Intern skole - Intern skole > ej

Procent uddannede pædagoger Højere andel uddannede pædagoger < 
Lavere andel uddannede pædagoger -

Antal pædagogiske medarbejdere 
pr. barn - -

Prioritet i omsorgsarbejdet -

At se barnets/den unges individuelle 
behov > ej
At skabe relationer til barnet/den 
unge > ej

Målgruppe - -

Børnekarakteristika Barn/ung vurderes velanbragt Mål opnået

Køn - -

Alder 6-12 > 13-17
6-12 > 18-22 0-5 > 6-12

Etnisk baggrund - -

459 Egelund, Tine & Vitus, Kathrine (2007) s. 16.
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Tidligere anbringelser Mere end to andre steder < ingen 
andre steder

Mere end to andre steder < ingen 
andre steder

Formål med anbringelsen Misbrug og kriminalitet > ej Anden socialpædagogisk behand-
ling/støtte < ej

Perioder uden skolegang Nej > ja
Ved ikke > ja Nej > ja

Jævnaldrende venner uden for insti-
tutionen, som barnet eller den unge 
så uden for skole eller daginstitution

Ja > nej -

Reaktion i pressede situationer Udadreagerende < indadreagerende Udadreagerende < indadreagerende

Børnegruppe Børnegruppe 2 > Børnegruppe 3 Børnegruppe 1 < børnegruppe 2

Psykologisk terapi
Ingen terapi, men behov < terapi
Ingen terapi, ved ikke om behov < 
terapi

Ingen terapi, men behov < terapi
Ingen terapi, ved ikke om behov < 
terapi

Samvær med mor og far - -

Søskende - -

Forløbskarakteristika Barn/ung vurderes velanbragt Mål opnået

Inddragelse i forbindelse med valg af 
foranstaltning Høj inddragelse > lav inddragelse Høj inddragelse > lav inddragelse

Akutanbringelse - -

Samtykke Ja < nej -

Dækkende beskrivelse Ja > nej Ja > nej

Tilfredshed med samarbejde med 
kommunal samarbejdspartner - Høj tilfredshed > lav tilfredshed

Note: Antal børn og unge = 977, Antal institutioner = 144. Tabellen angiver sammenhænge, som er statistisk signifikante med et 
signifikansniveau på 10 % eller lavere. Sammenhænge markeret med kursiv er desuden signifikante på et 5 % signifikansniveau eller lavere.

At barnet eller den unge vurderes som velanbragt som mål for succes i anbringelser
Her belyser vi sammenhængen mellem de forskellige institutions-, børne- og for-
løbskarakteristika og sandsynligheden for, at børnene og de unge vurderes i høj eller 
meget høj grad at være velanbragt på institutionen. Som det fremgår af kapitel III.4, 
er det 77 % af de senest fraflyttede børn og unge, som vurderes i høj eller meget 
høj grad at være velanbragt. Analysens resultater uddybes i bilag F, hvor de fulde 
regressionstabeller præsenteres. 

Resultaterne viser, at en højere andel af uddannede pædagoger er forbundet 
med en signifikant lavere sandsynlighed for, at barnet eller den unge vurderes 
at være velanbragt, sammenlignet med hvis institutionen har en lavere andel af 
uddannede pædagoger. Dette står umiddelbart i modsætning til de overordnede 
resultater, hvor en højere andel af uddannede pædagoger er forbundet med en 
lavere sammenbrudsrisiko. Der er således ikke tale om en entydig tendens, og det 
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er muligt, at denne sammenhæng kan forklares med andre bagvedliggende faktorer 
eller forskellene i pædagogernes vurderinger.

Kigger vi på betydningen af karakteristika, som er knyttet til barnet eller den unge, 
ser vi, at børn og unge anbragt i alderen 13-17 år eller i efterværn (18-22 år) har en 
signifikant lavere sandsynlighed for at blive vurderet som velanbragt sammenlignet 
med børn og unge, som anbringes i alderen 6-12 år. Det samme gælder for børn og 
unge, der tidligere har været anbragt mere end to andre steder (sammenlignet med 
ingen andre steder). Omvendt finder vi, at børn og unge, hvis anbringelsesmål er 
socialpædagogisk behandling og støtte med særligt fokus på misbrug og kriminalitet, 
har en højere sandsynlighed for at blive vurderet som velanbragt sammenlignet med 
børn og unge, som er ikke anbragt med dette formål.

Set i forhold til de anbragtes udfordringer viser resultaterne, at børn og unge 
uden perioder uden skolegang og med jævnaldrende venner uden for skolen har 
en højere sandsynlighed for at blive vurderet velanbragt. Børn og unge, der udviser 
udadreagerende adfærd i pressede situationer, har en signifikant lavere sandsynlighed 
for at blive vurderet som velanbragt, i sammenligning med børn og unge, som udviser 
indadreagerende adfærd. Endvidere viser resultaterne, at børn og unge, som har behov 
for terapi, eller hvor institutionen ikke ved, om barnet eller den unge har behov for 
terapi, men ikke modtager terapi, har en lavere sandsynlighed for at blive vurderet 
velanbragt, sammenlignet med børn og unge, som modtager terapi. Resultaterne 
viser desuden, at børn og unge, som hverken har en psykiatrisk diagnose eller som 
vurderes at have en høj grad af særlige følelsesmæssige behov (børnegruppe 3), har 
signifikant lavere sandsynlighed for at blive vurderet som velanbragt sammenlignet 
med børn og unge, som ikke har en psykiatrisk diagnose, men som vurderes at have 
en høj grad af særlige følelsesmæssige behov (børnegruppe 2).

Afslutningsvist viser resultaterne, at det er forbundet med en højere sandsynlighed 
for, at barnet eller den unge vurderes som velanbragt i tilfælde, hvor institutionen 
modtager en dækkende beskrivelse af barnet eller den unge, når de anbringes på 
institutionen. Det samme gælder i tilfælde, hvor barnet eller den unge og/eller barnets 
eller den unges forældre vurderes til at være blevet inddraget i forbindelse med valget 
af anbringelsesforanstaltning. Sidst viser resultaterne, at børn og unge, som er anbragt 
uden samtykke, har en højere sandsynlighed for at blive vurderet som velanbragt.

At målet med anbringelsen er opnået som mål for succes i anbringelser
I denne analyse belyser vi sammenhængen mellem de forskellige institutions-, 
børne- og forløbskarakteristika og sandsynligheden for, at målene for børnenes og 
de unges anbringelser vurderes i høj eller meget høj grad at være opnået. I analysen 
betegnes dette mål som sandsynligheden for målopfyldelse. Som det fremgår af 
kapitel III.4, vurderes det for 42 % af de senest fraflyttede børn og unge, at målet 
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for anbringelsen i høj eller meget høj grad var opnået, da anbringelsen ophørte. 
Analysens resultater uddybes i bilag F, hvor de fulde regressionstabeller præsenteres. 

Resultaterne viser, at det er forbundet med signifikant højere sandsynlighed for 
målopfyldelse at være anbragt på institutioner med intern skole sammenlignet med 
institutioner uden intern skole. Dernæst er det at være anbragt på en institution, 
der er oprettet i perioden 1960-1979, forbundet med en lavere sandsynlighed for 
målopfyldelse sammenlignet med institutioner, som er oprettet før 1960.

Set i forhold til institutionernes pædagogiske tilgange viser resultaterne, at det 
er forbundet med en signifikant højere sandsynlighed for målopfyldelse at være 
anbragt på institutioner, som prioriterer at se barnet eller den unges individuelle 
behov, sammenlignet med institutioner, som ikke har dette element som deres 1. 
eller 2. prioritet. Samme tendens gør sig gældende for institutioner, som prioriterer 
at skabe relationer til barnet eller den unge gennem værdsættelse og anerkendelse. 

Set i forhold til karakteristika, som er knyttet til barnet eller den unge, viser 
resultaterne, at dét, at barnet eller den unge er anbragt i alderen 0-5 år, er forbundet 
med en signifikant højere sandsynlighed for målopfyldelse sammenlignet med børn 
og unge, som anbringes i alderen 6-12 år. 

Dét, at målet for børnenes og de unges anbringelse beskrives som socialpæda-
gogisk behandling og støtte i forhold til følelsesmæssig udvikling, adfærd og sociale 
kompetencer, selvstændighed, hygiejne, sundhed og trivsel med videre, er forbundet 
med en lavere sandsynlighed for målopfyldelse sammenlignet med børn og unge, 
som er ikke anbragt med dette formål.

Resultaterne viser endvidere, at børn og unge, som tidligere har været anbragt 
mere end to andre steder, har en signifikant lavere sandsynlighed for målopfyldelse 
sammenlignet med børn og unge, som ikke tidligere har været anbragt.

Set i forhold til børnenes og de unges udfordringer har børn og unge, som ikke har 
perioder uden skolegang, en signifikant højere sandsynlighed for målopfyldelse. Børn og 
unge, der udviser udadreagerende adfærd i pressede situationer, har en signifikant lavere 
grad af målopfyldelse (sammenlignet med børn og unge, som udviser indadreagerende 
adfærd). Børn og unge som har behov for terapi, eller hvor institutionen ikke ved, 
om barnet eller den unge har behov for terapi, men som ikke modtager terapi, har 
en lavere sandsynlighed for målopfyldelse sammenlignet med børn og unge, som 
modtager terapi. Endvidere viser resultaterne, at børn og unge, som har en psykiatrisk 
diagnose (børnegruppe 1), har en signifikant lavere sandsynlighed for målopfyldelse 
sammenlignet med børn og unge, som ikke har en psykiatrisk diagnose, men som 
vurderes at have en høj grad af særlige følelsesmæssige behov (børnegruppe 2).

Resultaterne viser, at det er forbundet med en højere sandsynlighed for målopfyl-
delse, når barnet eller den unge og/eller forældrene er blevet inddraget i forbindelse 
med valget af anbringelsesforanstaltning, og i de tilfælde hvor institutionen modtager 
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en dækkende beskrivelse af barnet eller den unge ved anbringelsen. Endvidere er dét, 
at institutionen er tilfreds med samarbejdet med den kommunale sagsbehandler, 
forbundet med en højere sandsynlighed for målopfyldelse sammenlignet med, når 
institutionen i lavere grad er tilfreds med samarbejdet. 

Sammenbrud i anbringelser på døgninstitutioner og  
socialpædagogiske opholdssteder – en sammenfatning
Når man anbringer et barn eller en ung uden for hjemmet, er det blandt andet med 
henblik på at sikre barnet eller den unge kontinuitet i opvæksten.460 Samtidig viser 
forskningen, at mange anbragte børn og unge oplever ustabilitet og sammenbrud 
i anbringelsen.461 I vores undersøgelse er det 22 % af de senest fraflyttede børn og 
unge, som oplever, at deres anbringelse på institutionen ender i sammenbrud. 

I dette kapitel har vi haft fokus på at belyse sammenbrud blandt børn og unge, 
som er anbragt på institutioner med henblik på at kortlægge, hvilke forhold der 
optræder hos dem, der oplever sammenbrud, samt hvilke forhold der er forbundet med 
anbringelser, som slutter planlagt. Formålet har været at skabe en forståelse for, hvor 
problemerne er størst, og herigennem sætte fokus på, hvilke børn og unge man bør være 
særligt opmærksomme på at hjælpe, når man vil forebygge sammenbrud i anbringelser 
blandt børn og unge, som er anbragt på døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder. Ved også at fremhæve karakteristika, der er forbundet med lavere 
sammenbrudsrisiko, bidrager analysen også til at pege på, hvilke anbringelser som 
vi kan rette yderligere opmærksomhed mod for at få en bedre forståelse for, hvordan 
sammenbrud kan undgås. Vi vil igen gerne understrege, at analyserne ikke kan bruges 
til at sige, om et givent forhold eller karakteristikum er årsagen til sammenbruddet.

Analysen har kortlagt sammenhængene mellem forskellige karakteristika og 
sammenbrudsrisiko. Vi har i analysen fokuseret på karakteristika inden for følgende 
tre områder; 1) karakteristika, der kendetegner de institutioner, børnene og de unge 
er anbragt på; 2) karakteristika, der kendetegner de anbragte børn og unge; og 3) 
karakteristika og særlige forhold, der gør sig gældende for børnenes og de unges 
anbringelsesforløb. Vi har i analysen undersøgt sammenhængene mellem disse 
karakteristika og sammenbrudsrisiko gennem regressionsanalyser, der tager højde 
for en lang række forskelle anbringelser imellem, når sammenhængen mellem et 
givent karakteristikum og sammenbrudsrisiko beregnes.

Den tidligere forskning på området har fremhævet karakteristika knyttet til børn 
og unge, såsom adfærdsvanskeligheder, som væsentlige for at forstå sammenbrud,462 

460 Social- og Ældreministeriet (2022) Serviceloven § 46.
461 Bryderup, Inge M. et al. (2017); Bryderup, Inge M. & Trentel, Marlene Q. (2012); Andersen, Signe 

H. (red.) (2010); Egelund, Tine (2006); Nielsen, Henrik E. (red.) et al. (2005); Mølholt, Anne-Kir-
stine (2017); Lausten, Mette & Andreasen, Asger G. (2022). 

462 Egelund, Tine (2006) s. 32.
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og det samme gælder karakteristika, der knytter sig til anbringelsesforløbet, såsom 
sagsbehandlerskift.463 Karakteristika, der derimod knytter sig til anbringelsesformen 
og anbringelsesstedet, har været underbelyst i studier af sammenbrudsrisiko.

Analysen i dette kapitel viser, at blandt børn og unge anbragt på døgninstitutioner 
og socialpædagogiske opholdssteder er sammenbrudsrisiko både forbundet med 
institutionskarakteristika, børnekarakteristika samt forløbskarakteristika.

Blandt karakteristika knyttet til institutionen finder vi, at der er en højere risiko for 
sammenbrud på selvejende, fondsejede, foreningsejede og private institutioner samt 
på institutioner, som er oprettet i 1980-1999. Vi kan med undersøgelsen ikke sige, 
hvorfor disse tendenser eksisterer, men vi kan konstatere, at sammenbrudsrisikoen er 
højere for børn og unge, som er anbragt på institutioner med disse karakteristika, og 
at det ikke er drevet af forskelle på den lange række af andre institutions-, børne- og 
forløbskarakteristika, som vi har inkluderet i analysen.

Analysen finder også en lavere sammenbrudsrisiko på institutioner med en højere 
andel af uddannede pædagoger samt på institutioner, som er godkendt til at modtage 
børn og unge med psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser. Resultaterne indikerer 
således, at institutionens faglige profil er forbundet med stabilitet i anbringelsen. 
Resultaterne viser også, at hvilke målgrupper, institutionen er godkendt til at modtage, 
har forskellig betydning for forskellige grupper af børn og unge. Det er således forbundet 
med en lavere sammenbrudsrisiko, når børn og unge med psykiatriske diagnoser 
(børnegruppe 1) anbringes på institutioner, der netop er godkendt og kvalificerede 
til at modtage denne gruppe af børn og unge. Ligeledes er det forbundet med lavere 
sammenbrudsrisiko, når børn og unge uden psykiatriske diagnoser, men med særlig 
høj grad af følelsesmæssige behov (børnegruppe 2) anbringes på institutioner, der 
er godkendt til at modtage børn og unge med alvorlige omsorgssvigt, vold, seksuelt 
misbrug i hjemmet med videre. Disse resultater kan være en indikation på vigtigheden 
af at sikre det rette match mellem barnet eller den unges problematikker og institutio-
nernes kompetencer, der bør undersøges og udfoldes yderligere i fremtidige analyser.

Analysen finder endvidere, at en række karakteristika knyttet til børnene og de 
unge er forbundet med sammenbrudsrisiko. Der er en lavere sammenbrudsrisiko 
hos børn og unge, som er mellem 0-5 år, når de anbringes, sammenlignet med børn 
og unge, der er 6-12, når de anbringes. Dette billede gør sig særligt gældende, når 
der er tale om børn og unge uden psykiatriske diagnoser, men med særligt høj grad 
af følelsesmæssige behov (børnegruppe 2). Blandt børn og unge med psykiatriske 
diagnoser (børnegruppe 1) er det derimod dem, der anbringes som ældre end 12 
år, der har lavere sammenbrudsrisiko.

Overordnet set er det også forbundet med lavere sammenbrudssandsynlighed, 
hvis der er tale om anden anbringelse, og barnet eller den unge således har været 

463 Egelund, Tine et al. (2010) s. 11-16.
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anbragt ét andet sted før, sammenlignet med, hvis der er tale om første anbringelse. 
Derudover er det forbundet med en lavere sammenbrudssandsynlighed, at barnet 
eller den unge har søskende anbragt på samme institution, at barnet eller den unge 
ser venner uden for skole og daginstitution, samt at barnet eller den unge ikke har 
haft perioder uden skolegang. 

Derimod er det forbundet med en højere sammenbrudsrisiko, at barnet eller 
den unge ikke modtager psykologisk terapi, hvis det vurderes, at de har behov for 
det, eller hvis barnets eller den unges behov for psykologisk terapi er ukendt, samt 
hvis kontaktpædagogerne ikke har beskrevet et tilstrækkeligt mål for barnets eller 
den unges anbringelse i spørgeskemaet. De sidstnævnte resultater peger samlet set 
på et billede af, at udækkede behov eller mindre kendskab til barnet eller den unges 
problematikker er forbundet med en højere risiko for, at anbringelsen bryder sammen. 

En del af den eksisterende forskning peger på, at adfærdsvanskeligheder hos 
anbragte børn og unge er forbundet med en højere sammenbrudsrisiko.464 I denne 
analyse finder vi overordnet set ikke signifikante sammenhænge mellem sammen-
brudsrisiko og børnenes og de unges adfærdsmønstre set i forhold til børnenes 
og de unges reaktioner i pressede situationer samt i forhold til belastningsgrad 
(jævnfør de tre børnegrupper karakteriseret i kapitel III.5). Men analysen viser, at 
udadreagerende adfærd (sammenlignet med indadreagerende) er forbundet med 
højere sammenbrudsrisiko for børn uden psykiatriske diagnoser og med særlig høj 
grad af følelsesmæssige behov (børnegruppe 2), og at det er forbundet med en lavere 
sammenbrudsrisiko, når børn og unge med psykiatriske diagnoser (børnegruppe 1) 
hverken reagerer indadreagerende eller udadreagerende i pressede situationer. 

Undersøgelsen peger endvidere på, at en række faktorer knyttet til anbringelsesfor-
løbet er forbundet med sammenbrudsrisiko, og finder, at inddragelse af barnet eller 
den unge og vedkommendes forældre samt et godt samarbejde mellem institutioner 
og kommunale samarbejdspartnere er forbundet med lavere sammenbrudsrisiko. 
Dette gør sig i særlig grad gældende for børn og unge uden psykiatriske diagnoser, 
men med særlig høj grad af følelsesmæssige behov (børnegruppe 2). Væsentligheden 
af disse karakteristika, der knytter sig til anbringelsesforløbet, er i overensstemmelse 
med eksisterende forskning, som finder, at systemprocesser, herunder at forvaltningen 
har sikret sig, at den unge er enig i anbringelsen, er forbundet med stabilitet i 
anbringelsen.465

At der ikke sker sammenbrud i anbringelser, er dog ikke det eneste relevante 
mål for, hvorvidt en anbringelse har været succesfuld. Derfor har vi også i denne 
undersøgelse foretaget analyser af sammenhænge mellem de udvalgte karakteristika 
og andre mål for succes eller kvalitet i anbringelser. Vi har blandt andet spurgt 

464 Egelund, Tine (2006) s. 32.
465 Egelund, Tine et al. (2010) s. 13.
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respondenterne i vores spørgeskemaundersøgelse, om barnet eller den unge vurderes 
at være velanbragt på institutionen, samt om målene med anbringelsen var opnået, 
da barnet eller den unge fraflyttede institutionen. Analyserne viser, at alt afhængig af, 
hvilket mål man sætter for succes i anbringelsen, er det forskellige karakteristika, som 
har betydning. Eksempelvis er det at være anbragt på en institution med intern skole 
forbundet med en højere sandsynlighed for, at målene med anbringelsen vurderes 
at være opnået, mens intern skole ikke umiddelbart har en sammenhæng med, om 
barnet eller den unge vurderes som velanbragt eller i forhold til sammenbrudsrisiko. 

Analyserne viser samtidig, at der er tre karakteristika, som går på tværs af alle tre 
mål for succes i anbringelser. Det handler om, hvorvidt barnet eller den unge har 
perioder uden skolegang, om barnet eller den unge modtager psykologisk terapi (hvis 
behov), samt om barnet eller den unge og/eller deres forældre vurderes at være blevet 
inddraget i forbindelse med kommunens valg af anbringelsesforanstaltning. Dette må 
således siges at være vigtige elementer i forhold til at tilbyde anbragte børn og unge 
de bedst mulige forudsætninger – uanset om man ser på sammenbrud, målopfyldelse 
eller kontaktpædagogens vurdering af barnet eller den unge som velanbragt.

At der ikke sker sammenbrud, er dog et særligt relevant mål, når det konkret gælder 
om at sikre kontinuitet i opvæksten blandt anbragte børn og unge. Fra analysen i 
dette kapitel kan vi konkludere, at både karakteristika knyttet til de anbragte børn og 
unge, deres anbringelsesforløb og det pågældende anbringelsessted hænger sammen 
med risikoen for, at en anbringelse bryder sammen og slutter uplanlagt. Analyser 
peger samlet set på en øget opmærksomhed på anbringelser på ikke-offentlige 
institutioner, samt på børn og unge, der i særlig grad er udfordrede i forhold til 
skolegang og sociale relationer uden for institutionen. Derudover fremhæver analysen 
også faktorer, der er forbundet med lavere risiko for, at anbringelsen bryder sammen, 
heriblandt et match mellem den anbragtes centrale problematikker og institutionens 
godkendte målgruppe, en højere andel uddannede pædagoger, inddragelse af børn, 
unge eller forældre i valg af anbringelsesforanstaltning samt et godt samarbejde 
mellem institutioner og kommunale samarbejdspartnere. Disse faktorer er også 
værd at rette opmærksomheden yderligere mod i forsøget på at forstå og undgå 
sammenbrud i anbringelser.
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I dette kapitel skal vi fremhæve nogle enkelte af de mange resultater af undersøgelsen, 
der er belyst i de foregående kapitler. Da der i alle dele og kapitler i bogen er foretaget 
sammenfatninger på de respektive områder, skal vi afslutningsvis dvæle lidt ved fire 
temaer, som vi vurderer som væsentlige. 

Det drejer sig om ligheder og forskelle mellem døgninstitutioner og socialpæ-
dagogiske opholdssteder; institutionsanbragte børn og unges problembelastning 
sammenlignet med familieplejeanbragte børn og unge; problembelastning blandt 
anbragte børn og unge, der går på interne skoler, samt sammenbrud og stabilitet i 
anbringelser på institutioner.

Karakteristik af ligheder og forskelle mellem døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder
Anbringelser på institutioner har i Danmark en lang historisk tradition, der skriver 
sig tilbage til midten af 1800-tallet, hvor velgørende foreninger og private aktører 
begyndte at oprette institutioner og selv forestod anbringelser af børn og unge. 
Den første danske børnelov, Lov om Behandling af forbryderske og forsømte Børn 
og unge Personer, træder i kraft i 1905, og denne lovgivning bliver efterfulgt af en 
række reformer og lovændringer gennem mere end hundrede år, som har spillet 
afgørende roller i forhold til anbringelser af børn og unge på døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder.466 Det samme er tilfældet for de mange danske 
filantropiske foreninger med et humanistisk, kristent og grundtvigiansk grundsyn, 
som har haft stor betydning langt op i 1900-tallet, og stadig spiller en vis rolle i 
dansk børneforsorg. De socialpædagogiske opholdssteder har også en historisk 
baggrund, som dog ikke skriver sig så langt tilbage. De etableres af private fonde og 
aktører i 1970’erne og 1980’erne som mindre alternativer til de daværende større 
døgninstitutioner.

Anbringelser på institutioner har i mange årtier fra 1920’erne til 1980’erne været 
den mest anvendte anbringelsesform i Danmark, hvor mere end 80 % af børnene har 
været anbragt. Langt de fleste institutioner har været foreningsejede eller privatejede. 
Langt op i 1990’erne foregår langt de fleste institutionsanbringelser i privat regi. 
Institutionerne er differentierede både i forhold til de anbragte børn og unges alder 
og i forhold til deres anbringelsesårsager, men med Bistandslovens ikrafttræden afløses 
tidligere betegnelser på institutioner af den brede betegnelse døgninstitutioner, og med 
ændringerne af Bistandsloven i 1993 kommer de socialpædagogiske opholdssteder til. 

Indtil Bistandslovens ikrafttræden indeholder lovgivningen bestemmelser om 
kategoriseringer af bestemte typer af børn og unge, som skal anbringes på specifikke 

466 Bryderup, Inge M. (2005).
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institutionstyper. Med Bistandsloven skal kommunerne føre tilsyn med alle børn 
og unge samt deres familier, og alle børn og unge kan i princippet anbringes på alle 
anbringelsesformer.467

På børn- og ungeområdet findes i dag flere forskellige typer af anbringelsesformer, 
som ifølge de seneste tal fra 2020 tilsammen rummer 11.393 børn og unge i alderen 
0-17 år. I 2020 anbringes 19 % på døgninstitutioner og 13 % på socialpædagogiske 
opholdssteder svarende til knap 3.500 børn og unge. Disse socialpædagogiske 
indsatsformer har imidlertid været yderst sporadisk belyst forskningsmæssigt, og 
det har vi forsøgt at råde bod på med denne bog.

Vi har således ingen aktuel viden om ligheder og forskelle mellem døgninstituti-
oner og socialpædagogiske opholdssteder i forhold til institutionernes størrelse, alder 
og struktur. Vi har heller ikke viden om institutionernes respektive målgrupper og 
indsatsformer samt deres pædagogiske rammer og tilgange. Endvidere er en række 
forhold omkring medarbejdernes uddannelse, kursusdeltagelse og supervision ikke 
forskningsmæssigt belyst. På de følgende sider skal vi give en kort karakteristik 
af ligheder og forskelle mellem døgninstitutioner og socialpædagogiske opholds-
steder.468

Ligheder mellem døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder
Langt de fleste institutioner har enten én afdeling eller 2-3 afdelinger. Og hovedparten 
af de institutioner, der har mere end én afdeling, er inddelt efter børnene og de unges 
problematikker og behandlingsbehov eller efter børnene og de unges alder. På nogle 
institutioner følger opdelingen de forskellige faser i anbringelsen. 

Den største andel blandt institutionerne er godkendte til at modtage børn og unge 
med psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser. Færre institutioner er godkendte til 
målgrupper af børn og unge med alvorlige omsorgssvigt, gruppen af børn og unge 
med behov for socialpædagogisk støtte og gruppen af børn og unge med fysiske og 
psykiske funktionsnedsættelser. Den store andel af institutioner, der er godkendte 
til at modtage børn og unge med psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser samt de 
øvrige målgrupper med alvorlige omsorgssvigt og behov for socialpædagogisk støtte, 
kan ses i direkte forlængelse af de aktuelle tendenser til kategoriseringer (diagnoser) 
og individualisering (individuelle særlige behov).469

Der er sket afgørende ændringer i de seneste 20 år, hvad angår institutionernes 
målgrupper. På næsten halvdelen af institutionerne består den godkendte målgruppe 
af børn og unge med psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser i 2020, mens der 
i år 2000 er tale om en meget mindre gruppe af børn og unge med diagnoser på 

467 For en uddybning af det historiske blik på institutionerne, se kapitel I.1.
468 For uddybninger, se kapitel II.2. 
469 Se kapitel I.1 og se for eksempel Bryderup, Inge M. (red.) (2011); Bryderup, Inge M. (2015); Kargo, 

Tore (2011). 
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omkring en tiendedel af hele målgruppen på døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder.470

Samlet set er der en fjerdedel af institutionerne, der modtager børn og unge i 
aflastning. Begge institutionstyper tilbyder flere former for efterværn. En stor andel 
af institutionerne tilbyder fortsat døgnophold på institutionen, en fast kontaktperson 
til de unge eller en udslusningsordning, hvor de unge gradvist udsluses til egen bolig.

En fjerdedel af institutionerne bruges i forbindelse med anbringelser under 
ungdomssanktionen, mens mindre andele af de socialpædagogiske opholdssteder 
bliver anvendt i forbindelse med alternativ strafafsoning og behandlingsdomme. 

Hovedparten af alle institutioner anvender kontaktpædagoger, og en stor andel af 
institutionerne prioriterer kontaktpædagogens ansvar for at skabe en tryg relation til 
barnet eller den unge. Desuden prioriteres kontaktpædagogens ansvar for kontakt og 
samarbejde med barnets eller den unges familie højt. Opgaver, der vedrører videregivelse 
af informationer om barnet, indsamling af iagttagelser/observationer af barnet og 
udarbejdelse af handleplan, hører til blandt de lavest prioriterede opgaver. Det er således 
de opgaver, der indebærer en direkte kontakt med barnet eller den unge eller deres 
familier, der prioriteres højest på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. 

Vi har hidtil ikke haft et overblik over, hvilke pædagogiske metoder der anvendes 
på danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Det fremgår af 
vores undersøgelse, at hovedparten af både døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder ser deres pædagogiske praksis som præget af den tilknytnings- og 
relationsfokuserede tilgang; den ressourceorienterede og anerkendende tilgang; den 
miljøpædagogiske/-terapeutiske tilgang og den individuelt tilrettelagte pædagogiske 
tilgang. Der er færre institutioner, der anvender den systemiske tilgang; den struk-
turpædagogiske tilgang; den kognitive tilgang og den neuropædagogiske tilgang. 
Prioriteringen af de pædagogiske tilgange bærer således præg af et individuelt fokus 
på de enkelte børn og unges særlige behov og på relationer og anerkendelse.471

Halvdelen af institutionerne anvender en stor variation af standardiserede 
metoder, hvor Kognitiv Ressourceorienteret og Anerkendende Pædagogik; social 
færdighedstræning; Low Arousal og pædagogisk massage hører til blandt de mest 
anvendte metoder på både døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.

I indkredsningen af den pædagogiske praksis har vi tillige undersøgt, hvilke 
elementer i omsorgsarbejdet der vægtes højest, og her prioriterer institutionerne det 
at skabe tryghed og forudsigelighed for barnet eller den unge; at skabe relationer 
til barnet eller den unge gennem værdsættelse og anerkendelse samt at se barnet 
eller den unge og vedkommendes behov. Der er få institutioner, der prioriterer det 
at give barnet eller den unge terapeutisk behandling, og at støtte barnet eller den 

470 Bryderup, Inge M. et al. (2001).
471 Se for eksempel Bryderup, Inge M. & Frørup, Anna Kathrine (2011) og Misser, Henriette, L. (2019).
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unge i forhold til at få en skolefaglig ballast. Den lave prioritering af støtte til den 
skolefaglige udvikling kan undre, da det – som vi skal se i de følgende afsnit – er et 
af de områder, hvor anbragte børn og unge har store udfordringer.

I den pædagogiske praksis på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder 
prioriteres kontakten med tidligere anbragte ligeledes. Halvdelen af institutionerne 
afholder arrangementer hvert halve eller hele år for at holde kontakt med de tidligere 
anbragte børn og unge.

Blandt de ansatte på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder er 
der en overrepræsentation af kvinder. Størstedelen af medarbejderne er mellem 
30 og 49 år både på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder. En 
mindre andel af de ansatte på begge institutionstyper er henholdsvis 18-29 år og 
50-59 år, mens der er meget få ansatte, som er over 60 år. Aldersfordelingen blandt 
pædagogiske medarbejdere på danske institutioner ligger tæt på fordelingen blandt 
alle lønmodtagere, dog med lidt færre ansatte i aldersgruppen over 50 år.

Over halvdelen af medarbejderne på døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder er uddannede som pædagoger. Der er desuden en mindre andel af 
pædagogiske assistenter eller social- og sundhedsassistenter, som er ansat på døgn-
institutioner og socialpædagogiske opholdssteder. Der er endvidere mindre andele 
blandt de ansatte på begge institutionstyper, der er uddannede som socialrådgivere, 
psykolog/psykoterapeut, afspændingspædagog/ergoterapeut/sygeplejerske, diplom-, 
master- eller kandidatuddannede eller har andre uddannelser, der er relevante for 
arbejdet med døgnanbragte børn og unge. Der er en andel af medarbejdere på godt 
en tiendedel, som enten har en anden (end de ovenstående) eller ingen uddannelse, 
på døgninstitutioner og på socialpædagogiske opholdssteder.

Hovedparten af medarbejderne på de to institutionstyper modtager kollegial 
supervision mellem en gang om ugen og en gang om måneden. En stor andel får 
sagssupervision enten med en ekstern eller intern supervisor mellem en gang om 
ugen og en gang om måneden på begge institutionstyper. Gruppesupervision med 
en ekstern eller intern supervisor sker også relativt tit på begge institutionstyper. 
Individuel supervision enten med en ekstern eller intern supervisor foregår sjældnere 
end mellem en gang om ugen og en gang om måneden.

Hovedparten af institutionerne afholder interne kurser og temadage hver tredje 
måned eller en gang hvert halve år, og det sker på flere af døgninstitutionerne end 
på de socialpædagogiske opholdssteder. Den største andel af medarbejdere på begge 
institutionstyper, der har været på kurser inden for de seneste tre år, har deltaget 
i enkelte dagskurser eller kurser af kortere varighed, og omkring halvdelen har 
deltaget i længere kursusforløb fordelt over flere dage. En fjerdedel af de pædagogiske 
medarbejdere har været på en kortere efteruddannelse med en varighed på 1 til 7 uger. 
Og en meget lille andel af medarbejderne har deltaget i videregående uddannelser 
som for eksempel diplom-, master- og kandidatuddannelser.
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Denne undersøgelse viser således, at der er tale om et relativt ensartet billede af den 
pædagogiske praksis og af uddannelsesniveau og typer af ansatte på de to institutionstyper.

Forskelle mellem døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder
Døgninstitutionerne og socialpædagogiske opholdssteder er primært godkendte til 
at modtage de ældre grupper af børn og unge (13-17-årige og 18+ årige), men der 
er blandt døgninstitutionerne en større andel, som også er godkendte til at modtage 
børn i alderen 0-5 år og 6-12 år. 

De største institutioner findes blandt døgninstitutionerne med et gennemsnit på 
17 pladser, mens der på de socialpædagogiske opholdssteder er et gennemsnit på 11 
pladser, som dækker over et stort antal af mindre institutioner. Der er således forskelle 
mellem de to institutionstyper, hvad angår deres størrelse. Døgninstitutioner er også 
større, hvad angår antallet af medarbejdere, hvor der gennemsnitlig er 38 medarbejdere 
på døgninstitutioner og 16 medarbejdere på socialpædagogiske opholdssteder.

Der er en større andel af døgninstitutionerne, som er oprettet før 1980, mens 
dette er gældende for en meget lille andel af de socialpædagogiske opholdssteder. 
Den største andel af døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder er 
oprettet i perioden fra 2000 til 2020. Der er således oprettet en større andel af både 
døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder de seneste årtier, mens en 
tredjedel af døgninstitutionerne er oprettet før 1980.

En stor andel af døgninstitutionerne er offentlige (det vil sige kommunalt eller 
regionalt ejede), mens en femtedel er ikke-offentlige, det vil sige selvejende, fondsejede 
eller foreningsejede. De socialpædagogiske opholdssteder er alle ikke-offentlige, og 
to tredjedele af dem er selvejende, fondsejede eller foreningsejede, mens den sidste 
tredjedel er privatejede.

En større andel af de socialpædagogiske opholdssteder er beliggende uden for de 
større byer, mens en højere andel af døgninstitutionerne er beliggende i mellemstore 
og store byer.

Næsten halvdelen af døgninstitutionerne bliver brugt i forbindelse med akut-
anbringelser, mens det gælder godt en tredjedel af socialpædagogiske opholdssteder. 

Der er interne skoler på en fjerdedel af institutionerne. Knap en tredjedel af 
døgninstitutionerne har interne skoler, mens dette er tilfældet for en mindre andel af 
de socialpædagogiske opholdssteder. Undersøgelsen fra 2000 viser, at knap halvdelen 
af døgninstitutionerne har interne skoler, mens det gælder for knap en tredjedel 
af de socialpædagogiske opholdssteder.472 Gennem de seneste 20 år er der således 
blevet færre institutioner, som har interne skoler, og dette er især tilfældet på de 
socialpædagogiske opholdssteder.473

472 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s. 53.
473 Bryderup, Inge M. et al. (2001).
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Flere institutioner tilbyder ud over døgnophold andre ydelser til socialt udsatte 
børn og unge og deres familier samt ydelser til andre udsatte grupper og fagpersoner. 
Og her er der forskelle mellem døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder 
i forhold til, hvilke ydelser de udbyder.

Mere end halvdelen af institutionerne tilbyder andre ydelser, der er målrettet socialt 
udsatte børn og unge og deres familier, og det gælder især døgninstitutionerne. Det 
drejer sig primært om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov; børnefaglige 
undersøgelser; forældrekompetenceundersøgelser; praktisk pædagogisk eller anden 
støtte i hjemmet; familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges 
problemer; kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele familien; anden 
hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk 
støtte samt beskyttende, støttet eller overvåget samvær under anbringelsen.

En tiendedel af døgninstitutionerne har desuden et fast samarbejde med myn-
dighederne omkring familieplejere på forskellige områder. Det drejer sig om ydelser 
i relation til visitation i forbindelse med anbringelse af børn og unge i familiepleje, 
undervisning af familieplejere, supervision til familieplejere samt vejledning og 
rådgivning til familieplejere. Disse ydelser er i tråd med den socialpædagogiske 
faglighed fra arbejdet med anbragte børn og unge.

Flere socialpædagogiske opholdssteder tilbyder ydelser til andre udsatte grupper 
end socialt udsatte børn og unge og deres familier. Der er en større del af dem, der 
tilbyder midlertidigt botilbud til voksne. Der er desuden en række institutioner, 
som tilbyder ydelser til andre udsatte grupper, og det drejer sig om døgnaflastning, 
socialpædagogisk støtte og virksomhedspraktik. 

Der er således flere døgninstitutioner, der tilbyder andre ydelser til socialt udsatte 
børn og unge og deres familier, herunder til familieplejere, mens de socialpædagogiske 
opholdssteder i højere grad tilbyder ydelser til andre udsatte grupper.  

Ligheder og forskelle mellem døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder – 
konklusioner
Undersøgelsen fra år 2000 viser, at døgninstitutioner på dette tidspunkt typisk 
er kendetegnet ved at være større enheder med et personale, der oftest består af 
uddannede pædagoger. De socialpædagogiske opholdssteder er i år 2000 typisk 
mindre enheder med en personalesammensætning af meget forskelligartet karakter, 
spændende fra håndværksuddannet til pædagogisk uddannet personale.474

474 Bryderup, Inge M. et al. (2001) s. 39.
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Det kan konkluderes, at der på langt de fleste områder er sket en udjævning af de 
tidligere omfattende forskelle mellem døgninstitutioner og socialpædagogiske opholds-
steder, om end døgninstitutionerne stadig er større, både hvad angår antallet af pladser 
og antallet af medarbejdere. Døgninstitutionerne er tillige karakteriseret ved at være 
ældre; ved i højere grad at være godkendte til at modtage mindre børn og ved at have 
samarbejde med myndighederne omkring forskellige ydelser i forhold til familieplejere.

Der er desuden i de seneste årtier sket ændringer i forhold til, at der er færre børn 
og unge, der anbringes på institutioner, der er flere offentlige institutioner, og der 
er færre mindre institutioner, ligesom der er færre institutioner med interne skoler.

Institutionsanbragte børn og unges problembelastning sammenlignet 
med familieplejeanbragte børn og unge
Når en kommune skal anbringe et barn eller en ung, skal kommunen vælge det 
anbringelsessted, som bedst kan imødekomme barnets eller den unges behov. 
Endvidere understreges det i Serviceloven, at kommunen altid skal overveje, hvordan 
barnet kan tilbydes et trygt omsorgsmiljø med nære og stabile relationer til voksne, og 
i den sammenhæng om en anbringelse i en plejefamilie vil være mest hensigtsmæssigt 
for barnet.475 Dette har, som det fremgår af kapitel I.1, været en anbefaling i den 
danske lovgivning siden den første Børnelov fra 1905.

Som beskrevet i kapitel II.1 er der sket en markant stigning i anvendelse af fami-
liepleje som anbringelsesform i henholdsvis 1980’erne og begyndelsen af 2010’erne. 
Samtidig er der, som det fremgår af kapitel I.1, igennem tiden sket en del lukninger 
af institutioner blandt andet efter sammenlægninger af kommuner i forbindelse med 
strukturreformen i 2007.

Undersøgelsen om familiepleje i Danmark fra 2017 viser, at børn og unge, som 
anbringes i familiepleje, har mere omfattende vanskeligheder og særligt komplekse 
behov end tidligere. Undersøgelsen sætter således spørgsmålstegn ved den gængse 
antagelse om, at børn og unge, der anbringes i almindelig familiepleje, gennemgående 
har færre problemer og mindre komplekse behov end børn og unge, der anbringes 
på institutioner. Samtidig viser undersøgelsen, at familieplejere har meget forskellige 
forudsætninger i form af uddannelse og erfaring i forhold til at håndtere børn og 
unge med omfattende vanskeligheder.476

Vores undersøgelse viser, at børn og unge, som anbringes på institutioner, dog 
fortsat har mere omfattende vanskeligheder og særligt komplekse behov sammenlignet 
med børn og unge, som anbringes i familiepleje.

Vores undersøgelse viser således, at institutionsanbragte børn og unge oftere 
anbringes på grund af årsager knyttet til barnet eller den unge selv, mens børn og 

475 Social- og Ældreministeriet (2022). Servicelovens § 68 b.
476 Bryderup, Inge et al. (2017).
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unge, der er anbragt i familiepleje, oftere anbringes på grund af årsager knyttet til 
forældrene. Dette er også undersøgt i andre forskningsprojekter. Eksempelvis viser 
en undersøgelse fra SFI fra 2015, at børn og unge oftere anbringes på institutioner 
frem for familiepleje, hvis de eksempelvis har udadreagerende adfærd, skoleproblemer 
eller kriminalitets- og misbrugsproblemer.477

Børn og unge, der er anbragt på institutioner, har oftere en høj grad af særlige 
behov i forhold til adfærd, følelsesmæssig udvikling, sundhedsforhold samt i forhold 
til relationer til jævnaldrende og voksne sammenlignet med børn og unge anbragte 
i familiepleje. Ifølge institutionerne fremstår børn og unge anbragt på institutioner 
oftere vrede, triste og frygtsomme sammenlignet med børn og unge, der er anbragt 
i familiepleje, og institutionsanbragte børn og unge har oftere udadreagerende og 
indadreagerende adfærd, når de befinder sig i pressede situationer. Disse fund ligner 
resultater fra andre undersøgelser på området.478

Der er lidt flere børn og unge anbragt på institutioner, som har en psykiatrisk 
diagnose, og blandt dem, der har en psykiatrisk diagnose, er flere medicinerede 
for deres diagnose. Andre undersøgelser viser også, at der er en større andel af de 
institutionsanbragte børn og unge, som har psykiatriske diagnoser, sammenlignet 
med børn og unge, som er anbragt i plejefamilie.479

Der er over en tredjedel af de institutionsanbragte børn og unge, der modtager 
psykologisk terapi. Endvidere er der flere af børnene og de unge på institutioner, 
som har et uopfyldt behov for psykologisk terapi. Det vil sige, at barnet eller den 
unges vurderes til at have behov for psykologisk terapi, men ikke modtager terapi 
under anbringelsen.

Også i forhold til skolegang har institutionsanbragte børn og unge flere ud-
fordringer end familieplejeanbragte børn og unge. Der er således flere blandt de 
institutionsanbragte, der går på specialskoler, flere ligger fagligt under middel, flere 
har haft perioder uden skolegang, og der er generelt en lavere skoletrivsel blandt de 
institutionsanbragte børn og unge sammenlignet med familieplejeanbragte børn og 
unge. Andre undersøgelser viser også, at børn og unge, som er anbragt på institutioner, 
har større vanskeligheder i forhold til skole og uddannelse sammenlignet med børn 
og unge, som er anbragt i familiepleje.480

477 Ottosen, Mai H. et al. (2015). Se også Egelund, Tine et al. (2008).
478 Eksempelvis viser VIVE’s trivselsundersøgelser blandt anbragte børn og unge, at institutionsanbragte 

oftere end plejefamilieanbragte scorer uden for normalområdet på SDQ (Strengths and Difficulties 
Questionnaire). SDQ er et valideret redskab, som bruges til at monitorere børn og unges sociale 
og psykiske trivsel inden for fem dimensioner: 1) Hyperaktivitet/uopmærksomhed, 2) Emotionelle 
problemer, 3) Adfærdsproblemer, 4) Problemer i forhold til jævnaldrende samt 5) Sociale styrker. 
Lausten, Mette & Andreasen, Asger G. (2022).

479 Børne- og Socialministeriet (2017); Bolvig Iben et al. (2021).
480 KL (2020), Lausten, Mette & Andreasen, Asger G. (2022).
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De institutionsanbragte børn og unges højere grad af problembelastning kommer 
særligt til udtryk i analysen af de tre børnegrupper, hvoraf de to første karakteriseres 
ved at have omfattende vanskeligheder og særligt komplekse behov: 1) børn og 
unge med en psykiatrisk diagnose, 2) børn og unge uden en psykiatrisk diagnose, 
men som vurderes at have en høj grad af særlige behov i forhold til følelsesmæssig 
udvikling, samt 3) børn og unge, som hverken har en psykiatrisk diagnose eller en 
høj grad af særlige følelsesmæssige behov. I vores undersøgelse er der således 95 % af 
de institutionsanbragte børn og unge, som har omfattende vanskeligheder og særligt 
komplekse behov sammenlignet med 83 % af børnene og de unge i undersøgelsen 
om familiepleje. De to børnegrupper, som er karakteriseret ved at have en høj 
grad af omfattende vanskeligheder og særligt komplekse behov, er større blandt de 
institutionsanbragte børn og unge end blandt de familieplejeanbragte børn og unge. 
Der er samtidig en større andel inden for grupperne, som har en højere grad af særlige 
behov, sammenlignet med de familieplejeanbragte børn og unge i de samme grupper. 

Institutionsanbragte børn og unges problembelastning sammenlignet med  
familieplejeanbragte børn og unge – konklusioner
Det kan således konkluderes, at børn og unge, som anbringes på institutioner, har 
en markant højere grad af problembelastning end børn og unge, der er anbragt i 
familiepleje. I vores undersøgelse er der således 95 % af de institutionsanbragte 
børn og unge, som karakteriseres som havende omfattende vanskeligheder og særligt 
komplekse behov sammenlignet med 83 % af de familieplejeanbragte børn og unge. 
Der er således mange af børnene og de unge, som er anbragt på døgninstitutioner 
og socialpædagogiske opholdssteder, som har et omfattende behov for støtte på flere 
områder samtidig.

Problembelastning blandt anbragte børn og unge, der går på  
interne skoler
Som det flere gange er fremhævet, viser forskning, at en vellykket skolegang er den 
største beskyttelsesfaktor for både socialt udsatte og anbragte børn og unge.481 Samtidig 
viser undersøgelser, at mange anbragte børn og unge har store vanskeligheder i 
forhold til skolegang, og at de ofte klarer sig dårligere i skolen sammenlignet med 
deres jævnaldrende.482 

Der er interne skoler på knap en fjerdedel af alle institutionerne. Knap en tredjedel 
af døgninstitutionerne har interne skoler, mens dette er tilfældet for en mindre andel 
af de socialpædagogiske opholdssteder. En andel på 39 % af alle institutionsanbragte 

481 Vinnerljung, Bo et al. (2011).
482 KL (2020); Hansen, Bodil H. (2015); Bolvig, Iben et al. (2021); Bryderup, Inge & Trentel, Marlene 

Q. (2012).
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børn og unge i den skolepligtige alder er elever på interne skoler. På den baggrund har 
vi valgt at give en kort karakteristik af de institutioner, der har interne skoler. Vi skal 
desuden karakterisere de børn og unge, der modtager deres undervisning i interne 
skoler, med henblik på at diskutere, om det er de skolefaglige problemstillinger eller 
børnene og de unges generelle problembelastning, der er afgørende for visitationen 
til institutioner med intern skole.

Institutioner med intern skole
Det er især de store og mellemstore institutioner, der har interne skoler. På langt de 
fleste institutioner med interne skoler er der både interne og eksterne elevpladser. 
Sammenlignet med institutioner uden intern skole, er der en større andel af “ældre” 
institutioner blandt dem med intern skole. Den største andel af institutioner med 
interne skoler er selvejende, fondsejede eller foreningsejede institutioner samt 
offentlige institutioner.

Institutioner med intern skole har flere afdelinger i gennemsnit sammenlignet 
med institutioner uden intern skole. Hovedparten af afdelingerne på institutionerne 
både med og uden intern skole er primært opdelt efter børnene og de unges pro-
blematikker og behandlingsbehov samt efter børnenes alder. Her er således ikke de 
store forskelle mellem institutioner med og uden intern skole. Institutionerne med 
interne skoler samarbejder i højere grad med lokale folkeskoler, end det er tilfældet 
på institutionerne uden intern skole. 

Institutioner med interne skoler er i særlig grad godkendte til at modtage børn 
og unge med psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser. Institutioner med interne 
skoler er desuden – ikke overraskende – i højere grad godkendte til at modtage børn 
og unge i den skolepligtige alder.

Hovedparten af institutionerne med intern skole har ligesom de fleste insti-
tutioner en kontaktpædagog-struktur. Mange af institutionerne prioriterer flere 
af kontaktpædagogernes opgaver og roller højt, og der er ikke de store forskelle i 
forhold til institutioner med interne skoler. En stor andel af institutionerne prioriterer 
kontaktpædagogens ansvar for at skabe en tryg relation til barnet eller den unge, og 
der er ligeledes en stor andel, der prioriterer kontaktpædagogens ansvar for kontakt 
og samarbejde med barnet eller den unges familie. 

Ligesom på alle institutionerne prioriterer institutionerne med interne skoler 
den tilknytnings- og relationsfokuserede tilgang højt. Den ressourceorienterede 
og anerkendende tilgang er på andenpladsen blandt alle institutionerne, mens 
denne tilgang indtager tredjepladsen blandt institutionerne med intern skole, hvor 
den miljøpædagogiske/-terapeutiske tilgang er på andenpladsen. Der er ligeledes 
en stor andel af institutioner med interne skoler, der også prioriterer både den 
strukturpædagogiske tilgang og den individuelt tilrettelagte pædagogiske tilgang højt.
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Både institutioner med intern skole og institutioner uden intern skole anvender 
en stor variation af standardiserede metoder, men der er forskelle mellem disse to 
typer af institutioner. På institutionerne med intern skole er det især metoderne 
Low Arousal, social færdighedstræning og jeg-støttende samtale, der anvendes. Hvor 
Kognitiv Ressourceorienteret og Anerkendende Pædagogik prioriteres som en af 
de mest anvendte metoder blandt alle institutioner, er denne tilgang langt nede på 
listen blandt institutionerne med intern skole.

Institutioner med interne skoler prioriterer det at skabe tryghed og forudsigelighed 
for barnet eller den unge; at skabe relationer til barnet eller den unge gennem 
værdsættelse og anerkendelse samt at se barnet eller den unge og vedkommendes 
behov. Disse prioriteringer ligner det generelle billede, der er tegnet af alle institutioner 
i kapitel II.2.

Institutioner med interne skoler har langt flere medarbejdere, der er inddraget i 
det pædagogiske arbejde (i gennemsnit 45), end institutioner uden interne skoler (i 
gennemsnit 16 medarbejdere). På institutioner med interne skoler er der i gennemsnit 
3,2 pædagogiske medarbejdere per barn eller ung, mens der på institutioner uden 
interne skoler i gennemsnit er 2,7 medarbejdere per barn eller ung. 

Institutioner med interne skoler og institutioner uden interne skoler adskiller 
sig markant fra hinanden i forhold til andelen af lærere eller faglærere, hvor der 
ikke overraskende er ansat en større andel på institutioner med interne skoler. Men 
bortset fra den større andel af lærere på institutioner med interne skoler er der tale 
om et relativt ensartet billede af uddannelsesniveau og typer af ansatte på de to 
institutionstyper.

Anbragte børn og unge, der undervises på interne skoler
Der er som nævnt en andel på 39 % af de anbragte børn og unge, der modtager 
undervisning på interne skoler. Vi skal i det følgende sammenfatte en karakteristik 
af disse børn og unge gennem sammenligninger med de børn og unge, der ikke 
undervises på interne skoler. Vi har valgt især at belyse de områder, hvor børnene 
og de unge, der går på interne skoler, adskiller sig fra børn og unge, der ikke går 
på interne skoler, herunder at spørge til, om denne gruppe af børn og unge kan 
karakteriseres som havende særlige skolefaglige udfordringer og være særligt belastede. 

Vi skal først sammenfatte en række forhold omkring skolegang og uddannelse for 
de anbragte børn og unge, der går på intern skole. Dernæst skal vi sammenfatte en 
række indikatorer på belastningsgrad blandt de børn og unge, der går på interne skoler.

Langt flere af børnene og de unge, der går på intern skole, går ikke på et klassetrin, 
der svarer til deres alder. Der er dog et ensartet fagligt niveau i dansk læsning, dansk 
skrivning og matematik hos begge grupper, hvor over halvdelen imidlertid ligger 
under middel.
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Mere end halvdelen af børnene og de unge, der går på intern skole, har oplevet 
ikke at gå i skole i perioder, mens det er tilfældet for mindre end halvdelen af børnene 
og de unge, der ikke går på intern skole. Blandt alle de børn og unge, der i perioder 
ikke har gået i skole, er der tale om lange perioder for mange børn og unge. 

Blandt de børn og unge, der afslutter folkeskolen, mens de er anbragt, er det 
næsten halvdelen af børnene og de unge i begge grupper, der går op til folkeskolens 
afgangsprøver på almindelig vis. Der er relativt få af børnene og de unge, der ikke 
består folkeskolens afgangsprøver. Også på dette område er der et ensartet billede 
af de to grupper.

Det er næsten halvdelen af børnene og de unge, der går på intern skole, som ikke 
påbegynder en uddannelse, mens de er anbragt. Og der er store forskelle mellem 
de to gruppers valg af uddannelse. Der er flere af børnene og de unge, der går på 
intern skole, som påbegynder en uddannelse som for eksempel STU, 10. klasse, 
FGU og produktionsskole. Der er betydelig flere af børnene og de unge, der ikke 
går på intern skole, som påbegynder en gymnasial uddannelse.

Der er en stor andel af børnene og de unge, der (endnu) ikke har afsluttet 
uddannelser, mens de er anbragt.

En sammenfatning af skolefaglige udfordringer blandt børn og unge, der går 
på interne skoler, sammenlignet med anbragte børn og unge, der ikke går på 
interne skoler, tegner et billede af, at der ikke er markante forskelle mellem de to 
grupper. De fleste institutionsanbragte børn og unge har udfordringer i forhold 
til det faglige niveau, halvdelen har i perioder ikke gået i skole, og halvdelen går 
ikke op til folkeskolens afgangsprøver. Der er således ikke de store forskelle med 
hensyn til skolefaglige udfordringer blandt børn og unge, der går på interne skoler, 
sammenlignet med anbragte børn og unge, der ikke går på interne skoler. Blandt 
de børn og unge, der påbegynder en uddannelse, mens de er anbragt, er der store 
forskelle mellem de to gruppers valg af uddannelse. Der er flere af børnene og de 
unge, der går på intern skole, som påbegynder en uddannelse som for eksempel STU 
og produktionsskole. Der er betydelig flere af børnene og de unge, der ikke går på 
intern skole, som påbegynder en gymnasial uddannelse. 

I det følgende skal vi sammenfatte karakteristikken af børn og unge, der går 
på interne skoler, med hensyn til en række særlige karakteristika, herunder deres 
problembelastning sammenlignet med børn og unge, der ikke går på interne skoler.

Der er en overvægt af drenge, der går på interne skoler, mens pigerne udgør 
en mindre andel. De anbragte børn og unge, der går på interne skoler, har en 
anbringelsestid på 3,1 år, mens de anbragte børn og unge, der ikke går på interne 
skoler, har en anbringelsestid på 2,8 år.

I det følgende skal vi sammenfatte anbringelsesårsagerne blandt de anbragte børn 
og unge, der går på interne skoler, og her ser vi først på årsager, som er knyttet til 
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forældre, og derefter på årsager, der er knyttet til børnene og de unge. Der er også 
andre indikatorer, som er væsentlige i forhold til at belyse børnene og de unges 
belastningsgrad, som for eksempel, om de har været indlagt på psykiatrisk afdeling, 
om de har fået foretaget en psykiatrisk udredning, om de har en diagnose, og om 
de har modtaget psykologisk terapi under anbringelsen. 

Det er et gennemgående træk, at der er få af de anbragte børn og unge, der går 
på interne skoler, som har alle de respektive anbringelsesårsager, som er knyttet til 
forældrene. De fleste anbringelsesårsager er knyttet til børnene og de unge selv, og 
der er langt større andele blandt børnene og de unge, der går på interne skoler, som 
har udadreagerende adfærd, diagnoser og skoleproblemer. Denne undersøgelse tegner 
således et billede af en gruppe af børn og unge, der går på interne skoler, som har 
massive anbringelsesårsager på mange områder. 

Blandt børnene og de unge, der går på interne skoler, er det en større andel, der 
har været indlagt på psykiatrisk afdeling forud for anbringelsen, og det er også en 
større andel, der har fået foretaget en psykiatrisk udredning. Det er desuden over 
halvdelen af børnene og de unge, der går på interne skoler, som har en psykiatrisk 
diagnose. 

Det er halvdelen af børnene og de unge, der går på interne skoler, som modtager 
psykologisk terapi. Blandt de børn og unge, der ikke modtager psykologisk terapi, 
er det en tredjedel, der vurderes til at have behov for dette. Tilsammen er der således 
tale om en stor andel af børn og unge, der går på interne skoler, som enten modtager 
psykologisk terapi eller vurderes til at have behov for det. Psykologisk terapi kan 
ligesom diagnoser, psykiatriske udredninger og indlæggelser ses som indikatorer på 
en høj grad af belastning hos børnene og de unge, der går på interne skoler. Der er 
desuden mange af de børn og unge, der går på intern skole, som tidligere har været 
anbragt andre steder, og de fleste har en eller to anbringelser bag sig.

Det mest tungtvejende hensyn i forbindelse med valg af anbringelsesforanstaltning 
er barnets eller den unges problemstilling og behandlingsbehov, hvilket er tilfældet 
for næsten alle, der går på intern skole. Valget af anbringelsessted for disse børn og 
unge er selvsagt også i høj grad betinget af muligheden for et relevant skoletilbud i 
forbindelse med anbringelsen på institutionen.

Målet om socialpædagogisk behandling og støtte i forhold til følelsesmæssig 
udvikling og målet om at give et specialiseret behandlingsforløb i forhold til psyki-
atriske diagnoser og/eller psykiske lidelser vægtes højt i forhold til gruppen af børn 
og unge, der går på intern skole. Dette indikerer også, at der er tale om en høj grad 
af belastning blandt børnene og de unge i denne gruppe. 

Størstedelen af de anbragte børn og unge, der går i intern skole, vurderes til i 
høj grad at have særlige behov på flere områder. Det gælder både særlige behov i 
forhold til følelsesmæssig udvikling, relationer til jævnaldrende, relationer til voksne 
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og faglige behov i skolen, mens der er færre, der vurderes til at have en høj grad af 
særlige behov i forhold til sundhedsforhold og fysisk udvikling. Der er afgørende 
forskelle på de anbragte børn og unge, der går i intern skole, og de anbragte børn 
og unge, der ikke går i intern skole. En meget stor andel af de anbragte børn og 
unge, der går i intern skole, vurderes således til at have en høj grad af særlige behov 
på langt de fleste områder og i særdeleshed i forhold til adfærd og relationer til 
jævnaldrende og voksne samt faglige behov i skolen. Der er mange af de børn og 
unge, der går på intern skole, som fremstår som udadreagerende, og få som fremstår 
som indadreagerende. Disse børn og unge har hyppigt konflikter, og det gælder både 
på institutionen, i skolen og fritiden samt i familien.

Det er næsten halvdelen af børnene og de unge, der går på intern skole, som ikke 
ser venner uden for skolen. Der er forskelle mellem de to grupper, hvor en større 
andel af børnene og de unge, der går på intern skole, ikke ser venner uden for skolen 
og gør det i mindre omfang, hvilket understøtter, at der er særlige udfordringer 
for børnene og de unge, der går på intern skole. Det er mindre end halvdelen 
blandt begge grupper af børn og unge, der deltager i fritidsaktiviteter. Men der er 
også forskelle mellem de to grupper i forhold til deres deltagelse i fritidsinteresser, 
hvor en større andel af børnene og de unge, der går på intern skole, ikke deltager i 
fritidsaktiviteter, mens det samme er tilfældet for en mindre andel af børnene og de 
unge, der ikke går på intern skole. 

Der er tale om relativt mange børn og unge, hvor anbringelsen ikke slutter 
planlagt, hvilket gælder for 28 % af børnene og de unge, der går på intern skole, og 
21 % af børnene og de unge, der ikke går på intern skole. 

Størstedelen af alle de institutionsanbragte børn og unge anses som velanbragte, 
og der er i sammenligning hermed lidt flere af børnene og de unge, der går på intern 
skole, som vurderes til at være velanbragte.

Problembelastning blandt anbragte børn og unge, der går på interne skoler – konklusioner
Vi kan således konkludere, at de børn og unge, der går på interne skoler, ikke har 
markant større skolefaglige udfordringer end de børn og unge, der ikke går på interne 
skoler. Men som det er beskrevet på de foregående sider, kan denne gruppe af børn 
og unge karakteriseres som den mest belastede gruppe af institutionsanbragte børn 
og unge, der har massive problembelastninger på mange områder samtidig.

Der er en overvægt at drenge i gruppen af anbragte, der går på interne skoler. 
Størstedelen af dem vurderes til i høj grad at have særlige behov på mange områder 
samtidig, og de fleste fremstår som udadreagerende. Denne gruppe har en højere 
grad af særlige behov i forhold til adfærd, følelsesmæssig udvikling, faglige behov i 
forhold til skole og daginstitution samt i forhold til relationer til jævnaldrende, og 
flere er anbragt på grund af udadreagerende adfærd (aggressivitet), skoleproblemer 
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og diagnoser. En større andel har været indlagt på psykiatrisk afdeling, og flere end 
gennemsnittet har fået foretaget en psykiatrisk udredning. Flere modtager psykologisk 
terapi, og mange vurderes til at have behov for psykologisk terapi – tilsammen tre 
fjerdedele af gruppen af børn og unge, der går på interne skoler. 

Når disse børn og unge visiteres til institutioner med intern skole, er det således i 
højere grad på grund af deres massive problembelastninger af social, adfærdsmæssig 
og følelsesmæssig karakter end på baggrund af deres skolefaglige udfordringer.

Forskningen har som nævnt undersøgt en række forhold vedrørende anbragte børn 
og unges skoleforhold, herunder hvad der mere bredt kendetegner alle de anbragte børn 
både generelt og i forhold til deres skolegang. Anbragte børn og unge karakteriseres 
her oftest ved at have store vanskeligheder i forhold til at gå i skole omhandlende 
generelle adfærds- eller tilpasningsproblemer, problemer med sociale relationer og 
problemer i selve skolen som for eksempel koncentrationsbesvær, manglende trivsel 
og faglige vanskeligheder.483 Der er imidlertid ikke hidtil foretaget forskning, der alene 
har fokuseret på en karakteristik af de børn og unge, der går på interne skoler.

Når forskning, diverse rapporter og ministerielle redegørelser efterlyser overhol-
delse af lovgivningen i form af blandt andet, at flere interne skoler ikke underviser i 
den fulde fagrække og det lovbestemte antal timer,484 er det således værd at bemærke, 
at der i mindst lige så høj grad er tale om massive problembelastninger af social, 
adfærdsmæssig og følelsesmæssig karakter som om skolefaglige udfordringer blandt 
de børn og unge, der går på interne skoler. 

Dette betyder ikke, at der skal være mindre fokus på skolefaglig udvikling og 
uddannelse blandt de børn og unge, der undervises på interne skoler, snarere tvært 
imod. Men det betyder, at der skal være en særlig bevidsthed om og forståelse for, 
at der er tale om den allermest belastede gruppe blandt alle anbragte børn og unge.

Sammenbrud og stabilitet i anbringelser på institutioner 
Når man anbringer et barn eller en ung uden for hjemmet, er det blandt andet med 
henblik på at sikre barnet eller den unge kontinuitet i opvæksten.485 Samtidig viser 
forskningen, at mange anbragte børn og unge oplever ustabilitet og sammenbrud i 
anbringelsen.486 I vores undersøgelse er det omkring hver femte af de senest fraflyttede 
børn og unge, som oplever, at deres anbringelse på institutionen ender i sammenbrud. 

483 Bryderup, Inge M. (2004); Bryderup, Inge M. og Andsager, Gry (2006); Bryderup, Inge M. et al. 
(2002); Andersen, Dines (2008a, 2000b); Perthou, Anette S. et al. (2008); Bagger, Stine et al. (2016). 

484 Bryderup, Inge M. et al. (2001); Mortensen, Marie D. & Neerbek, Maja (2008); Henze-Pedersen, 
Sofie et al. (2016); Rambøll (2018); Folketingets Ombudsmand (2020); Social- og Ældreministeriet, 
Finansministeriet og Børne- og Undervisningsministeriet (2021).

485 Social- og Ældreministeriet (2022) Serviceloven § 46.
486 Bryderup, Inge M. et al. (2017); Bryderup, Inge M. & Trentel, Marlene Q. (2012); Andersen, Signe 

H. (red.) (2010); Egelund, Tine (2006); Nielsen, Henrik E. (red.) et al. (2005); Mølholt, Anne-Kir-
stine (2017); Lausten, Mette & Andreasen, Asger G. (2022). 
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Vores undersøgelse peger på, at hvis man ønsker at forebygge sammenbrud i 
anbringelser blandt institutionsanbragte børn og unge, er der en række karakteristika, 
som man skal være opmærksom på. Vi har således foretaget en kortlægning af, hvilke 
forhold der optræder hos dem, der oplever sammenbrud, samt hvilke forhold der 
er forbundet med anbringelser, som slutter planlagt. Kortlægningen viser, at både 
karakteristika, som er knyttet til de anbragte børn og unge, deres anbringelsesforløb og 
det pågældende anbringelsessted hænger sammen med risikoen for, at en anbringelse 
bryder sammen og slutter uplanlagt. Vi kan ikke på baggrund af vores undersøgelse 
sige, om disse karakteristika er årsag til sammenbruddet – vi kan blot konstatere, at 
sammenbrudsrisikoen er højere i de tilfælde, hvor disse karakteristika er til stede. 

Undersøgelsen peger samlet set på en øget opmærksomhed på anbringelser på 
ikke-offentlige institutioner, samt på børn og unge, der i særlig grad er udfordrede i 
forhold til skolegang og sociale relationer uden for institutionen, da disse karakteristika 
er forbundet med en højere sammenbrudsrisiko. Derudover viser undersøgelsen også, 
hvilke faktorer der er forbundet med lavere risiko for, at anbringelsen bryder sammen, 
heriblandt et match mellem den anbragtes centrale problematikker og institutionens 
godkendte målgruppe, en højere andel uddannede pædagoger, inddragelse af børn, 
unge eller forældre i valg af anbringelsesforanstaltning samt et godt samarbejde 
mellem institutioner og kommunale samarbejdspartnere. 

Vi finder således, at børn og unge med psykiatriske diagnoser har en lavere 
sammenbrudsrisiko, når de anbringes på institutioner, som er godkendte til at 
modtage børn og unge med psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser. Ligeledes 
finder vi, at børn og unge uden psykiatriske diagnoser, men som vurderes til at have 
en høj grad af særlige følelsesmæssige behov, har en lavere sammenbrudssandsrisiko, 
når de anbringes på institutioner, som er godkendte til at modtage børn og unge 
med alvorlige omsorgssvigt, vold og seksuel misbrug i hjemmet. 

Hvis man skal anbringe børn og unge, som har omfattende vanskeligheder og 
særligt komplekse behov på institutioner, som er specialiserede til børnenes og de 
unges særlige behov, kræver det først og fremmest, at kommunen har kendskab 
til børnenes og de unges specifikke behov. Dette kræver, at kommunen forud for 
anbringelsen har foretaget en omfattende undersøgelse af børnenes og de unges 
vanskeligheder og behov. Derudover kræver det, at kommunen har kendskab til 
institutioner, som kan imødekomme børnenes og de unges særlige behov. 

Vores undersøgelse peger på tre elementer, som i særlig grad synes at være forbundet 
med succesfulde anbringelser (jf. vores mål for succes), dels stabilitet i skolegangen, 
dels modtagelse af psykologisk terapi, når der er behov for dette, og dels inddragelse 
af børn, unge og deres forældre i forbindelse med valg af anbringelsesforanstaltning.
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Stabilitet i skolegangen
Lidt under halvdelen af de senest fraflyttede børn og unge har haft perioder i deres 
skolepligtige alder, hvor de ikke har gået i skole. 

Vores undersøgelse viser, at det er forbundet med en højere sammenbrudsrisiko, 
hvis børn og unge har haft perioder i deres skolepligtige alder, hvor de ikke har gået 
i skole. Endvidere viser undersøgelsen, at for de børn og unge, som ikke har haft 
perioder uden skolegang, er der en højere sandsynlighed for, at barnet eller den 
unge vurderes til at være velanbragt på institutionen, samt at målene med barnets 
eller den unges anbringelse vurderes til at være opnået, når anbringelsen ophører. 

Der er også anden forskning, som understreger vigtigheden af en stabil skolegang 
for anbragte børn og unge. Eksempelvis viser en undersøgelse af anbragte børn og 
unges skolegang, at når anbragte børn og unge oplever ustabilitet i anbringelsen, 
er det ofte også forbundet med ustabilitet i deres skolegang, hvilket vanskeliggør 
børnenes og de unges muligheder for at opnå stabile relationer, som de kan støtte sig 
til senere i livet.487 En anden undersøgelse af VIVE fra 2018 viser, at jo flere skoleskift 
unge har oplevet, jo lavere er deres faglige selvtillid, og jo mindre sandsynligt er det, 
at de i en alder af 18 år er i gang med eller har færdiggjort en ungdomsuddannelse.488 
En svensk undersøgelse fra 2010 viser samtidig, at en vellykket skolegang er den 
største beskyttelsesfaktor for udsatte børns langsigtede udvikling. Omvendt er en 
ikke vellykket skolegang den stærkeste risikofaktor for udviklingen af fremtidige 
psykosociale problemer, såsom selvmordsadfærd, misbrug og kriminalitet.489

Sammenhængen mellem stabilitet i anbringelser og skolegang kan både skyldes, 
at en vellykket skolegang er med til at sikre stabiliteten, og at de børn og unge, der 
har størst chance for en succesfuld anbringelse, også har de bedste forudsætninger 
for at have et stabilt skoleforløb. Vi ved med andre ord ikke, hvad der forårsager 
hvad, men givet er det, at de børn og unge, der har oplevet et ustabilt skoleforløb, 
er en særlig udsat gruppe.

Psykologisk terapi
Undersøgelsen viser, at der er omkring en fjerdedel af de senest fraflyttede børn og 
unge, som vurderes til at have behov for psykologisk terapi, men som ikke modtager 
psykologisk terapi under anbringelsen. 

Vores undersøgelse viser endvidere, at det er forbundet med en højere sammen-
brudsrisiko, når børn og unge ikke modtager psykologisk terapi, hvis de vurderes at 
have behov for psykologisk terapi – eller hvis institutionen har angivet, at de ikke 
ved, om barnet eller den unge havde behov for psykologisk terapi. Ligeledes er det 

487 Bryderup, Inge M. & Trentel, Marlene Q. (2012).
488 Olsen, Rikke F. & Montgomery, Christopher J. (2018).
489 Vinnerljung et al. (2010).

© Forlaget Klim



355

Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder – konklusioner og perspektiver

forbundet med en højere sandsynlighed for, at barnet eller den unge vurderes til 
at være velanbragt, samt at målene med anbringelsen vurderes at være opnået, hvis 
barnet eller den unge modtager psykologisk terapi – sammenlignet med, hvis de 
ikke modtager psykologisk terapi, men vurderes at have behov, eller institutionen 
ikke ved, om der er behov for psykologisk terapi.

Om børnene og de unge modtager psykologisk terapi under anbringelsen, er 
oftest ikke noget, institutionen selv kan beslutte. Dette vil typisk kræve en ekstra 
bevilling hos anbringelseskommunen.

Inddragelse af børn, unge og deres forældre i forbindelse med valg af  
anbringelsesforanstaltning
Undersøgelsen viser, at omkring en tredjedel af de senest fraflyttede børn og unge 
vurderes til i høj eller meget høj grad at være blevet inddraget i valget af anbrin-
gelsesforanstaltning, mens det i omkring halvdelen af anbringelserne vurderes, at 
børnenes og de unges forældre i høj eller meget høj grad er blevet inddraget. 

Samtidig viser undersøgelsen, at det er forbundet med en lavere sammenbruds-
risiko, når børnene og de unge og/eller deres forældre er blevet inddraget i valget af 
anbringelsesforanstaltning. Inddragelse af børn, unge og deres forældre er desuden 
også forbundet med en højere sandsynlighed for, at barnet eller den unge vurderes 
til at være velanbragt på institutionen, samt at målene for barnets eller den unges 
anbringelse vurderes opnået ved anbringelsens ophør. 

Tidligere undersøgelser peger på, at inddragelse af børn og unge i anbringel-
sesprocessen kan have betydning for børnenes og de unges oplevelse af kvalitet og 
stabilitet i anbringelsen.490 En undersøgelse af SFI fra 2010 finder en signifikant 
sammenhæng mellem stabilitet i anbringelsen, og det at forvaltningen har sikret sig, 
at den unge er enig i anbringelsen.491 Ligesom inddragelsen af barnet eller den unge 
vurderes at have betydning for kvaliteten af anbringelsen, peger undersøgelser også 
på, at inddragelse af barnets eller den unges forældre kan have afgørende betydning 
for anbringelsesforløbet.492 Samtidig viser undersøgelser også, at mange kommuner 
oplever udfordringer i forhold til at inddrage børn, unge og deres forældre.493

490 Se for eksempel Bressendorff, Signe & Klyvø, Line (2018); Børnerådet (2012); Ankestyrelsen (2021); 
Nielsen, Henrik E. (red.) et al. (2005).

491 Egelund, Tine et al. (2010).
492 Christensen, Else (1998); Bressendorff, Signe & Klyvø, Line (2018). Se også Jørgensen, Lene & 

Kabel, Steen (2006).
493 Ankestyrelsen (2021); Ottosen et al., Mai H., (2015).; Lausten, Mette og Jørgensen, Trine (2017); 

Lausten, Mette & Andreasen. Asger G. (2022); Jensen, Birgitte S. (2014).
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Sammenbrud og stabilitet i anbringelser på institutioner – konklusioner
Vi kan således konkludere, at der blandt de senest fraflyttede børn og unge er 
en forholdsvis stor andel, som afslutter deres anbringelse på institutionen med 
sammenbrud. Vores undersøgelse peger dog også på, at det ikke er helt tilfældigt, 
hvor der sker sammenbrud. Det tyder således på, at der er nogle karakteristika, 
som har en højere eller lavere sammenbrudsrisiko end andre. Hvis man ønsker at 
forebygge sammenbrud i anbringelser, er der således en række faktorer, som det kan 
være relevant at være opmærksom på. 

Undersøgelsen peger samlet set på en øget opmærksomhed på anbringelser på 
ikke-offentlige institutioner, samt på børn og unge, der i særlig grad er udfordrede i 
forhold til skolegang og sociale relationer uden for institutionen, da disse karakteristika 
er forbundet med en højere sammenbrudsrisiko. Derudover viser undersøgelsen også, 
hvilke faktorer der er forbundet med lavere risiko for, at anbringelsen bryder sammen, 
heriblandt et match mellem den anbragtes centrale problematikker og institutionens 
godkendte målgruppe, en højere andel af uddannede pædagoger, inddragelse af 
børn, unge eller forældre medbestemmende i valg af anbringelsesforanstaltning 
samt et godt samarbejde mellem institutioner og kommunale samarbejdspartnere. 
Det skal igen understreges, at vi ikke på baggrund af vores undersøgelse kan sige, 
om disse karakteristika er årsager til sammenbruddet – vi kan blot konstatere, at 
sammenbrudsrisikoen er højere i de tilfælde, hvor disse karakteristika er til stede.

Ud over de temaer, vi har valgt at belyse i dette kapitel, er der mange resultater 
af undersøgelsen, som er formidlet i de foregående kapitler, der kan anvendes i en 
diskussion af forbedringer af forholdene for anbragte børn og unge på døgninstitu-
tioner og socialpædagogiske opholdssteder.
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Bilag A: Reduktion af institutionsliste

Der findes ikke en præcis opgørelse over antallet af døgninstitutioner og social-
pædagogiske opholdssteder i Danmark. Tilbudsportalen er et online værktøj, som 
samler oplysninger om plejefamilier tilbud til børn og unge, som er udsatte eller 
har en funktionsnedsættelse samt tilbud til voksne med funktionsnedsættelse eller 
sociale problemer. Vi er dog i forbindelse med vores undersøgelse stødt på en række 
udfordringer i forhold til at tage udgangspunkt i Tilbudsportalens institutionsoversigt, 
da det har vist sig i praksis, at mange af de institutioner, som er godkendt som 
døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, ikke har børn og unge anbragt. 
Dette bilag har til formål at belyse, hvordan vi i vores undersøgelse er nået frem til 
en population på 432 institutioner.

I februar 2020 modtog vi et udtræk fra Social- og Indenrigsministeriet fra 
Tilbudsportalen med kontaktoplysninger på institutioner med afdelinger, der per 
1. januar 2020 var godkendt til en eller flere af følgende tilbudstyper:

• Åben døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7
• Socialpædagogisk opholdssted, § 66, stk. 1, nr. 6
• Delvist lukket døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 a
• Sikret døgninstitution, § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 b
• Skibsprojekt, § 66, stk. 1, nr. 6

Dette udtræk bestod af i alt 1051 afdelinger, som ifølge Tilbudsportalen var godkendt 
til at have børn og unge anbragt i en af ovenstående tilbudstyper. Herefter blev listen 
reduceret til institutionsniveau, således at institutioner med flere afdelinger kun 
fremgik på listen én gang. Denne første oprydning medførte, at vi gik fra en liste 
på i alt 1051 forskellige afdelinger til i alt til 636 institutioner.494

I enkelte tilfælde var det vanskeligt at vurdere, hvorvidt der reelt var tale om afdelinger 
på én institution, eller om der nærmere var tale om forskellige institutioner (under samme 
koncern, fond eller lignende), fx hvis afdelingerne havde forskellige adresser, ledere, 
kontaktmails mv., eller hvis to institutioner havde samme adresse, leder, kontaktmails 
mv. Disse tvivlstilfælde blev taget med til medlemmer fra følge gruppen (LOS og FADD), 
som hver især kom med deres vurdering af, hvordan deres medlemsinstitutioner kunne 
behandles for at give det mest retvisende billede at institutionernes organisering. Dette 
medførte en reduktion fra 636 institutioner til 622 institutioner. 

494 Dette tal er i overensstemmelse med Social- og Indenrigsministeriets opgørelse på 640 institutioner 
(af disse tilbudstyper) pr. 31. december 2019.
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Derudover blev en række institutioner frasorteret (29 institutioner), enten fordi 
de ifølge Tilbudsportalen ikke (længere) havde døgnpladser til anbragte børn og unge 
(17 institutioner), eller fordi de så ud til at være lukkede ifølge egen hjemmeside, eller 
fordi de ikke kunne genfindes på Tilbudsportalen eller andetsteds (12 institutioner). 
Dette gav os en liste på i alt 593 institutioner.

I juni måned, cirka to måneder forud for spørgeskemaundersøgelsen, udsendte vi 
så en informationsmail til samtlige døgninstitutioner og socialpædagogiske opholds-
steder. Denne informationsmail havde foruden at gøre institutionerne opmærksomme 
på undersøgelsen, bede dem om at sætte tid af i kalenderen og eventuelt udpege 
en koordinator, også til formål at sikre en kvalificering af udtrækket, herunder om 
mailadresserne var korrekte, samt om det var de rigtige institutioner, som vi havde 
kontakt til. I alt blev denne mail sendt ud til 593 institutioner. På baggrund af 
denne udsendelse modtog vi i alt 56 tilbagemeldinger, hvoraf 11 af dem medførte, 
at institutionen blev slettet fra listen, da disse institutioner meddelte, at de ikke 
havde børn og unge i målgruppen (døgnanbragte børn og unge). Nogle af disse 
institutioner var aflastningsinstitutioner, som ikke havde børn og unge anbragt ud over 
i aflastning, andre institutioner gav udtryk for, at de formelt har en §66-godkendelse 
med henblik på at modtage unge på 17 år i indslusning til midlertidigt botilbud, 
men at denne plads reelt ikke blev brugt til anbragte børn og unge. 

Efter udsendelse af spørgeskemaerne og i forbindelse med opfølgning (både 
telefonisk og på mail) blev vi ligeledes gjort opmærksomme på, at endnu flere 
institutioner var lukkede (22) eller uden for målgruppen (135). Desuden var der 
en række institutioner, som kontaktede os omkring, at den institutionsorganisering 
herunder differentiering mellem afdelinger og institutioner, som vi havde indhentet 
fra Tilbudsportalen, ikke var retvisende for institutionens reelle organisering. Dette 
medførte også en række justeringer i antallet af institutioner, hvilket alt i alt medførte 
en tilføjelse af yderligere 10 institutioner. 

Desuden er 3 yderligere institutioner blevet ekskluderet i forbindelse med data-
behandlingen, da det under databehandlingen viste dig, at disse institutioner ikke 
havde anbragte børn og unge som målgruppe. 

Dette giver til sidst et samlet datasæt bestående af 432 institutioner, som har 
anbragte børn og unge som målgruppe.
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Dette bilag har til formål at give yderligere indsigt i undersøgelsens repræsentativitet 
samt forskningsmetodiske overvejelser i forbindelse med dataindsamling. 

Forskningsmetodiske overvejelser
Undersøgelsens metodiske grundlag består af to spørgeskemaer, som i august 2020 
blev sendt ud til alle danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder 
(582 i alt).495

Spørgeskema om institutionen
Denne del af undersøgelsen består af et spørgeskema, som har fokus på at indsamle 
viden om karakteristika ved institutionen (se eventuelt bilag C). Vi har lagt op til, 
at dette spørgeskema besvares af institutionens leder,s og spørgeskemaet vurderes at 
tage cirka 45 minutter at besvare.

Efter udsendelsen af spørgeskemaerne blev det os bekendt, at der var mange af de 
institutioner, som fremgik af listen over institutioner, som reelt ikke har børn og unge 
anbragt, samt at der var en del af institutionerne, som var lukkede. En frasortering 
af disse institutioner gav os en samlet population på i alt 432 institutioner, herunder 
148 døgninstitutioner og 284 socialpædagogiske opholdssteder (se eventuelt bilag 
A om reduktion at institutionsliste). 

Blandt de 432 institutioner modtog vi 236 gennemførte besvarelser (55 %) og seks 
delvist gennemførte besvarelser (5 %), hvilket giver en samlet svarprocent (inklusive 
delvise besvarelser) på 59 %. Svarprocenten er højere blandt døgninstitutioner (65 
%) end blandt socialpædagogiske opholdssteder (56 %). Undersøgelsen havde et 
frafald på 21 %, hvilket i denne sammenhæng dækker over institutioner, som efter 
henvendelse gav udtryk for, at de ikke ønskede at deltage i undersøgelsen, hvilket 
primært var begrundet i travlhed og begrænsede ressourcer på grund af COVID19, 
mens 19 % af besvarelserne fortsat var ubesvarede, da undersøgelsens dataindsamling 
afsluttedes.

495 Døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder er i denne undersøgelse defineret som åbne 
døgninstitutioner (jf. § 66, stk. 1, nr. 7), delvist lukkede døgninstitutioner (jf. § 66, stk. 1, nr. 7 jf. 
§ 63 a), sikrede døgninstitutioner (jf. § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 b), socialpædagogiske opholdssteder 
(jf. § 66, stk. 1, nr. 6) samt skibsprojekter (jf. § 66, stk. 1, nr. 6). Se eventuelt bilag A om reduktion 
af institutionsliste.
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Spørgeskema om børn
Denne del af undersøgelsen består af et spørgeskema, som har fokus på at indsamle 
viden om karakteristika hos de børn og unge, som senest har været anbragt på 
institutionerne (se eventuelt bilag D). Vi har bedt om, at dette spørgeskema besvares 
af de medarbejdere, der har haft særligt kendskab til de enkelte børn og unge. Dette 
spørgeskema vurderes at tage cirka 30-40 minutter at besvare. 

Afhængig af institutionens størrelse har vi bedt institutionerne om at besvare 
dette spørgeskema for mellem 1 og 71 børn og unge. Når vi sammenligner antallet 
af pladser (jævnfør Tilbudsportalens oplysninger om antal pladser på de forskellige 
tilbud) med antallet af børn og unge anbragt på de to institutionstyper, kan vi se, at 
de socialpædagogiske opholdssteder har flere pladser relativt set i forhold til antallet 
af anbragte børn og unge. Vi har derfor bedt de socialpædagogiske opholdssteder 
om relativt færre besvarelser end på døgninstitutionerne (set i forhold til antallet 
af pladser). Vi har således bedt døgninstitutionerne om at besvare spørgeskemaet 
for 67 % set i forhold til antallet af pladser, mens vi har bedt de socialpædagogiske 
opholdssteder om at svare for 43 % set i forhold til antallet af pladser. Det vil for 
eksempel sige, at en døgninstitution med fem døgnpladser bliver bedt om at besvare 
for de tre senest fraflyttede børn og unge, mens et socialpædagogisk opholdssted med 
fem døgnpladser bliver bedt om at besvare for de to senest fraflyttede børn og unge

Vi har modtaget børneskemaer fra i alt 166 institutioner, herunder 82 døgn-
institutioner og 84 socialpædagogiske opholdssteder med oplysninger om i alt 
1.027 fraflyttede børn og unge. Tre besvarelser blev frasorteret i forbindelse med 
databehandlingen, da børnene eller de unge var uden for målgruppen, hvilket giver 
os et samlet datagrundlag på 1.024 besvarelser. Det er ikke alle respondenter, som 
indgår i alle analyser. Nogle spørgsmål er kun stillet til nogle respondenter (for 
eksempel stilles der ikke opfølgende spørgsmål vedr. samvær, hvis barnet eller den 
unge slet ikke så sine forældre). Desuden er nogle respondenter faldet fra i løbet 
af besvarelsen (kaldet delvise besvarelser). 23 af de 1.024 besvarelser er således kun 
delvist besvaret. Af de 23 delvise besvarelser, er 20 af respondenterne faldet fra i løbet 
af spørgeskemaets første del vedrørende baggrundsspørgsmål om barnet eller den 
unge og anbringelsens forløb, mens de sidste 3 er faldet fra i løbet af undersøgelsens 
anden del vedrørende barnets eller den unges problematikker og særlige behov. Vi 
har modtaget flest besvarelser om anbragte børn og unge fra døgninstitutioner (705) 
sammenlignet med de socialpædagogiske opholdssteder (319).

Som nævnt har vi bedt om besvarelse af barnets eller den unges kontaktpædagog 
eller anden medarbejder med særligt kendskab til barnet eller den unge. 50 % af 
spørgeskemaerne er besvaret af barnets eller den unges kontaktpædagog/primær-
pædagog; 18 % er besvaret af institutionens forstander/leder, afdelingsleder eller 
lignende (herunder stedfortræder); 5 % er besvaret af en pædagogisk leder, socialfaglig 
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koordinator eller lignende; 13 % er besvaret af anden pædagog/pædagogisk medar-
bejdere eller lignende; 9 % er besvaret af en socialrådgiver ansat på institutionen; 3 % 
er besvaret af en psykolog ansat på institutionen, og 1 % er besvaret i et samarbejde 
mellem flere medarbejdere på institutionen.

Dataindsamling under COVID-19
Undersøgelsens dataindsamling er gennemført i perioden august 2020 til marts 
2021. Dataindsamlingen fandt sted i en periode, hvor det danske samfund bar 
præg af at være ramt af en pandemi, hvilket vurderes at have haft betydning for 
dataindsamlingen. Blandt andet blev det besluttet at udvide dataindsamlingsperioden, 
da mange institutioner havde vanskeligt ved at finde tid til at besvare spørgeskemaerne 
i en tid, hvor pandemien også medførte en række ekstra opgaver på institutionerne 
(eksempelvis hjemmeundervisning af hjemsendte børn og unge). 

Spørgeskemaerne blev sendt ud i august 2020 og herefter modtog institutio-
nerne løbende skriftlige påmindelser om undersøgelsen. I oktober 2020, som var 
den oprindelige deadline for undersøgelsen, var der opnået en svarprocent blandt 
institutionerne på 30 %. Med henblik på at opnå en højere svarprocent forlængede 
vi deadline og begyndte at følge op på de skriftlige rykkere med telefoniske opkald 
til de institutioner, som endnu ikke havde besvaret undersøgelsen. Det er vores 
oplevelse fra disse opkald, at der generelt var en høj grad af velvillighed over for 
undersøgelsen blandt institutionerne, men at mange af institutionerne havde svært 
ved at finde ressourcer til at deltage. Mange af institutionerne begrundede dette i 
den særlige situation, de befandt sig i på grund af COVID-19. På baggrund af de 
telefoniske opfølgninger samt stor opbakning fra følgegruppen, som opfordrede alle 
deres medlemsinstitutioner til at deltage, lykkedes det at opnå en samlet svarprocent 
på 59 %. Undersøgelsens svarprocent vurderes tilfredsstillende set i lyset af, at 
dataindsamlingen er foregået i en periode, hvor de fleste institutioner på trods af 
forståelse for og anerkendelse af undersøgelsens formål, ikke har haft mulighed for 
at mobilisere de nødvendige ressourcer til at deltage. 

Nedenfor præsenteres en analyse af undersøgelsens repræsentativitet. Analysen 
viser, at undersøgelsen på en lang række parametre vurderes at være repræsentativ. 
Alligevel må det formodes, at de institutioner, som har haft mulighed for at deltage 
i undersøgelsen, er de institutioner, som har flest ressourcer og som har haft den 
største mængde overskud. Dette er altid et vilkår i denne type af undersøgelser, og 
det er ikke muligt at vurdere, om og i hvor høj grad dette har haft betydning for 
undersøgelsens resultater.

© Forlaget Klim



370

Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

Analyse af undersøgelsens repræsentativitet
Dette afsnit har fokus på at sammenligne denne undersøgelses data med tal og 
opgørelser fra Danmarks Statistik og/eller fra andre lignende undersøgelser med 
henblik på at vurdere, om og i hvor høj grad vores undersøgelsespopulation vur-
deres til at være repræsentativ for den generelle population af døgninstitutioner og 
socialpædagogiske opholdssteder i Danmark.496

Vores undersøgelsespopulation består af 256 institutioner, mens den generelle 
population af døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder i Danmark er 
på i alt cirka 432 institutioner.497

Overordnet vurderes undersøgelsen at være repræsentativ på en lang række 
parametre, som gennemgås nedenfor.

Svarprocent
Generelt har undersøgelsen en relativt høj svarprocent på 59 % inklusive delvise 
besvarelser. Jo større en andel af en population, som deltager i en undersøgelse, jo 
større er sandsynligheden for, at undersøgelsens resultater afspejler den virkelighed, 
som man ønsker at undersøge. Svarprocenten er generelt lidt højere blandt døgn-
institutioner (65 %) sammenlignet med socialpædagogiske opholdssteder (56 %), 
hvilket også ses i en undersøgelse fra Ankestyrelsen fra 2019.498

Undersøgelsens svarprocent vurderes at ligge nogenlunde på niveau med 
lignende undersøgelser på området. Eksempelvis foretog Socialpædagogerne 
i samarbejde med Landsforeningen af Opholdssteder (LOS) og foreningen af 
Danske Døgn institutioner (FADD) en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere og 
mellemledere i døgninstitutioner og på opholdssteder for børn og unge i 2011. 
Denne spørge skemaundersøgelse havde en svarprocent på 50 % på færdiggjorte 
besvarelser.499. I 2013 foretog Rambøll en kortlægning om magtanvendelse over 
for anbragte børn og unge. Denne undersøgelse havde en svarprocent på ca. 50 
% blandt døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder.500 En anden 
undersøgelse foretaget af Ankestyrelsen i 2019 om trivsel blandt børn anbragt på døg-
ninstitutioner og opholdssteder, som også involverede en  spørgeskemaundersøgelse 

496 Døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder er i denne undersøgelse defineret som åbne 
døgninstitutioner (jf. § 66, stk. 1, nr. 7), delvist lukkede døgninstitutioner (jf. § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 
63 a), sikrede døgninstitutioner (jf. § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 b), socialpædagogiske opholdssteder (jf. 
§ 66, stk. 1, nr. 6) samt skibsprojekter (jf. § 66, stk. 1, nr. 6).

497 Der findes ikke nogen præcis opgørelse over antallet af døgninstitutioner og socialpædagogiske 
opholdssteder i Danmark. Tallet 432 dækker over antallet af institutioner, som var tilbage på vores 
samlede liste, efter at vi havde frasorteret institutioner, som var vurderet uegnede til at indgå i under-
søgelsen (se bilag A).

498 Ankestyrelsen (2019).
499 Socialpædagogerne, LOS & FADD (2012).
500 Rambøll (2013).
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blandt døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, havde en svarprocent 
på 73 %.501 

Vurderingen af undersøgelsens svarprocent som relativt høj skal også ses i lyset af, 
at dataindsamlingen er foretaget i en periode, hvor det danske samfund, herunder 
ikke mindst de danske døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, har 
været særdeles udfordret på ressourcer og overskud grundet coronavirus/COVID19. 
Mange af de institutioner, som meddelte, at de ikke havde ressourcerne til at deltage 
i undersøgelsen, begrundede dette med problematikker relateret til coronasituationen 
(fx hjemsendte børn eller sygemeldte medarbejdere). Der er endnu ikke udgivet 
undersøgelser inden for netop dette område, som er gennemført under COVID19, 
men kigger man på andre undersøgelser gennemført i samme periode med lignende 
målgrupper (fx ledere af dagtilbud), kan vi se, at svarprocenten generelt ligger noget 
lavere end svarprocenten for denne undersøgelse. Eksempelvis gennemførte VIVE 
i juni 2020 en spørgeskemaundersøgelse blandt ledere af børnehaver om erfaringer 
fra genåbning efter coronavirus/COVID19 med en svarprocent på 44 % samt en 
opfølgende spørgeskemaundersøgelse i foråret 2021 med en svarprocent på 37 %.502 

Med henblik på at vurdere, om undersøgelsens population ligner den generelle 
population af døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder i Danmark, har 
vi foretaget en analyse af undersøgelsens repræsentativitet. Denne analyse vil se på 
parametre såsom størrelse (antal pladser), antal anbragte børn og unge (herunder 
kønsfordeling), antal afdelinger, ejerforhold/virksomhedsform, beliggenhedskom-
mune, antal medarbejdere, kønsfordeling blandt medarbejdere, kønsfordeling for 
børn og unge-besvarelser, samtykke, alder ved anbringelse, længde på anbringelse 
og skolepligtig alder.

Størrelse (antal pladser)
Generelt vurderes vores undersøgelsespopulation til at være forholdsvis repræsentativ i 
forhold til størrelsen på institutionerne, mere specifikt i forhold til antallet af pladser. 
Vores undersøgelsespopulation havde på undersøgelsestidspunktet i gennemsnit 14 
døgnpladser til anbragte børn og unge. 

Ifølge en opgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet fra 2020 eksisterede der i alt 
645 anbringelsesinstitutioner til børn og unge i Danmark, hvoraf 640 af disse er inden 
for kategorierne åben døgninstitution, socialpædagogisk opholdssted, delvist lukket 
døgninstitution, sikret døgninstitution eller skibsprojekt. Disse 640 institutioner råder 
over i alt 7.018 pladser, hvilket giver et gennemsnit på 11 pladser pr. institution. 
Opgørelsen beror på udtræk fra Tilbudsportalen pr. 31. december 2019.503

501 Ankestyrelsen (2021).
502 Mortensen, Niels Peter et al. (2021); Mortensen, Niels Peter et al. (2020).
503 Social- og Indenrigsministeriet (2020).
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Forskellene mellem vores undersøgelsespopulation og Social- og Indenrigsministe-
riets udtræk fra Tilbudsportalen kan eventuelt forklares med, at vi i forbindelse med 
frasorteringen af “uegnede institutioner” har ekskluderet en del mindre institutioner 
med færre pladser (se eventuelt bilag A om reduktion af institutionsliste).

Antal børn og unge anbragt (herunder kønsfordeling)
Generelt vurderes vores undersøgelsespopulation at være forholdsvis repræsentativ 
i forhold til antallet af anbragte børn og unge samt den generelle kønsfordeling. 
Vores undersøgelsespopulation havde på undersøgelsestidspunktet i alt 2.590 børn 
og unge i alderen 0-17 år anbragt. Kønsfordelingen var 1.488 drenge (57 %) og 
1.102 piger (43 %).

Ifølge Danmarks Statistik var der i alt 3.490 børn og unge i alderen 0-17 år anbragt 
pr. 31. december 2020 på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder (inklu-
sive delvist sikrede og sikrede institutioner samt skibsprojekter) med en kønsfordeling 
på 1.987 (57 %) drenge og 1.497 (43 %) piger samt 6 med uoplyst køn (0 %).504 

Dette giver os en relativ dækning på 74 %, hvilket er lidt højere end undersøgelsens 
samlede svarprocent, og det kan indikere, at de institutioner, som deltager i vores 
undersøgelse, er lidt større (har lidt flere børn og unge anbragt) end den generelle 
population, mens kønsfordelingen ser ud til at være repræsentativ. 

Antal afdelinger
I forhold til antallet af afdelinger ligner vores undersøgelsespopulation den generelle 
population. Vores undersøgelsespopulation havde i gennemsnit 2 afdelinger pr. 
institution, hvilket stemmer overens med tal fra Social- og Indenrigsministeriet. 
Ifølge Social- og Indenrigsministeriets opgørelse over Størrelse og virksomhedsformer 
for specialiserede sociale tilbud findes der i alt 640 anbringelsesinstitutioner inden 
for vores målgruppe fordelt på 1.054 afdelinger, hvilket giver et gennemsnit på 2 
afdelinger pr. institution.505 

Ejerforhold/virksomhedsform
Også når det kommer til ejerforhold/virksomhedsform, ser vores undersøgelses-
population ud til at ligne den generelle population. I vores undersøgelsespopulation 
er det 8 % af virksomhederne, der er regionale; 25 %, der er kommunale; 55 %, der 
er fonde, selvejende eller foreningsejede og 18 %, der er private, hvilket stemmer 
meget godt overens med tallene fra Social- og Indenrigsministeriet.506

504 Danmarks Statistik (2021a).
505 Social- og Indenrigsministeriet (2020). 
506 Tallene summer til mere end 100 %, da institutionerne har haft mulighed for at sætte mere end ét 

kryds. Dette kan ligeledes være årsagen til de mindre forskelle, der ses mellem vores undersøgelse og 
Social- og Indenrigsministeriets opgørelse fra 2019.
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Ifølge Social- og Indenrigsministeriets opgørelse over Størrelse og virksomhedsformer 
for specialiserede sociale tilbud findes der i alt 640 anbringelsesinstitutioner inden for 
vores målgruppe. 5 % af disse institutioner er regionale, 25 % er kommunale, 50 % 
er fonde, selvejende eller foreningsejede, mens 20 % er private.507

Der ses kun en mindre forskel mellem fordelingen i vores undersøgelsespopulation 
og opgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet, hvilket eventuelt kan forklares med, 
at det i vores undersøgelse har været muligt at sætte mere end ét kryds, ligesom vi 
har frasorteret en del institutioner, som blev vurderet som “uegnede” til at indgå i 
undersøgelsen. 

Beliggenhedskommune
Vores undersøgelsespopulation er fordelt over i alt 74 forskellige kommuner, hvilket 
giver en relativ dækning på 76 % i forhold til landets 98 kommuner. 

Antal medarbejdere
I forhold til antallet af medarbejdere på institutionerne ser vores undersøgelses-
population ligeledes ud til at være nogenlunde repræsentativ i forhold til den generelle 
population dog med forbehold for mindre afvigelser, som eventuelt kan skyldes 
forskelle i datagrundlag for de to opgørelser. Vores undersøgelsespopulation har i 
gennemsnit 24 medarbejdere ansat pr. 01.08.2020 (omregnet til fuldtidsansatte). 
Social- og Ældreministeriet har i 2021 foretaget en opgørelse af uddannelse blandt 
medarbejdere på døgntilbud og anbringelsessteder. Opgørelsen beror på en kobling 
af data fra Tilbudsportalen med Danmarks Statistiks register over beskæftigelse for 
lønmodtagere. I denne analyse indgår omkring 4.100 medarbejdere på børne- og 
ungeområdet fordelt på 182 tilbud, svarende til omkring 23 medarbejdere pr. tilbud 
i gennemsnit. Derudover indgår omkring 10.500 medarbejdere ansat på tilbudstyper 
på både voksenområdet samt børne- og ungeområdet fordelt på 228 tilbud, svarende 
til omkring 36 medarbejdere pr. tilbud i gennemsnit.508 

I vores undersøgelsespopulation indgår der ligesom i Social- og Ældreministeriets 
opgørelse institutioner, som også er godkendt som tilbud på voksenområdet (herunder 
primært midlertidige botilbud jf. § 107 i Serviceloven), og her ser vi også, at 
antallet af medarbejdere i gennemsnit er højere på tilbud, som også er godkendt 
som midlertidige botilbud (28 medarbejdere pr. institution sammenlignet med 22 
medarbejdere på institutioner, som ikke er godkendt, som midlertidige tilbud). Når 
der alligevel ses forskelle mellem undersøgelsespopulation og opgørelsen fra Social- og 

507 Disse tal beror på egne beregninger på baggrund af tallene i Social- og Indenrigsministeriets rapport, 
som også omfatter socialpædagogisk efterskoletilbud (jf. § 66, stk. 1, nr. 8) samt socialpædagogisk 
kostskoletilbud (jf. § 66, stk. 1, nr. 8), som er uden for målgruppen for denne undersøgelse. Social- og 
Indenrigsministeriet (2020).

508 Social- og Ældreministeriet (2021).
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Ældreministeriet kan det eventuelt skyldes, at vi har afgrænset vores undersøgelses-
population til institutioner, som har anbragte børn og unge som målgruppe, da det 
viste sig i forbindelse med udsendelse og opfølgning på spørgeskemaundersøgelsen, 
at der var en del institutioner, som egentlig var godkendt til at modtage anbragte 
børn og unge, men hvor anbragte børn og unge reelt ikke indgik som en del af 
institutionens målgruppe.

Kønsfordeling blandt medarbejdere
Det er 40 % af undersøgelsespopulationens pædagogiske medarbejdere, som er mænd, 
mens 60 % er kvinder. Der findes ingen nyere opgørelser af kønsfordelingen blandt 
medarbejdere på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder, men ifølge 
en undersøgelse fra SFI om mænd og kvinders karriereveje i den offentlige sektor fra 
2010 var 30 % af det pædagogiske personale i døgntilbud mænd og 70 % kvinder.509 

Ovenstående faktorer er hentet fra spørgeskemaundersøgelsens første spørge-
skema, herunder det spørgeskema, som handler om institutionen, og som ønskedes 
besvaret af institutionens leder. Der er således tale om informationer indsamlet 
på institutionsniveau. Foruden dette spørgeskema har flere af institutionerne (i 
alt 166) svaret på spørgeskemaer om de senest fraflyttede børn. I nedenstående 
parametre er der således tale om informationer indsamlet på individniveau. Denne 
undersøgelsespopulation består af i alt 1.024 børn og unge.

Kønsfordelingen for børn- og ungebesvarelser
Generelt vurderes undersøgelsespopulationen også at være repræsentativ i forhold til 
kønsfordelingen blandt de senest fraflyttede børn og unge, som der er blevet besvaret 
for i undersøgelsens andet spørgeskema. Blandt børnene i vores undersøgelsespo-
pulation på individniveau er kønsfordelingen 53 % drenge og 47 % piger. Dette 
svarer nogenlunde til kønsfordelingen i den generelle population (57 % drenge og 
43 % piger), dog med et mindre overtal af piger.510

Samtykke
20 % af de senest fraflyttede børn og unge i vores undersøgelsespopulation er anbragt 
uden samtykke, hvilket stemmer godt overens med den generelle population. Ifølge 
Danmarks Statistik er 19 % af de institutionsanbragte børn og unge pr. 31. december 
2020 anbragt uden samtykke.511

509 Madsen, Mikkel Bo et al. (2010).
510 Danmarks Statistik (2021a).
511 Danmarks Statistik (2021b).
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Alder ved anbringelse
Gennemsnitsalderen ved anbringelse for vores undersøgelsespopulation var 13 
år. 6 % var i aldersgruppen 0-5 år, 31 % var i aldersgruppen 6-12 år, 58 % var i 
aldersgruppen 13-17 år, mens 5 % var i aldersgruppen 18-22 år. Dette stemmer 
nogenlunde overens med tal fra Danmarks Statistik. Ifølge Danmarks Statistik var 
5 % af de iværksatte anbringelser på døgninstitution, socialpædagogisk opholdssted 
eller sikret døgninstitution i 2020 børn og unge i alderen 0-5 år, 13 % i alderen 
6-11 år, 67 % i alderen 12-17 år og 16 % i alderen 18 år eller derover.512 Forskellene 
mellem vores undersøgelsespopulation og tallene fra Danmarks Statistik kan blandt 
andet skyldes, at vi har bedt institutionerne om at svare for anbragte børn og unge 
i alderen 0-17 år, hvorfor vi har færre besvarelser fra unge, som er blevet anbragt 
efter deres 18-års fødselsdag.

Længde på anbringelse
Den gennemsnitlige længde på anbringelse for de senest fraflyttede børn og unge i 
vores undersøgelsespopulation er 2,9 år, hvilket stemmer nogenlunde overens med 
tal fra Danmarks Statistik. Ifølge en opgørelse fra Danmarks Statistik fra 2018 var 
den gennemsnitlige længde på anbringelse på døgninstitution 2,7 år.513 

Skolepligtig alder
Det er 78 % af de senest fraflyttede børn og unge i vores undersøgelsespopulation, 
som er angivet til at være i den skolepligtige alder, da de blev anbragt på institutionen, 
hvilket stemmer meget godt overens med den generelle population. Ifølge Danmarks 
Statistik er det omkring 77 % af de 0-17-årige anbragte børn og unge pr. 31. december 
2020, som er anbragte på døgninstitution, socialpædagogisk opholdssted eller sikret 
institution, der er i den skolepligtige alder (6-16 år).514

Alt i alt tyder ovenstående analyse af undersøgelsens repræsentativitet på, at 
vores undersøgelsespopulation er repræsentativ på en lang række parametre, som 
opsummeres i tabel B.1.

512 Danmarks Statistik (2021c).
513 Danmarks Statistik (2018).
514 Tallene kan være behæftet med en vis usikkerhed, da nogle observationer mangler af hensyn til 

diskretionsret eller for stor usikkerhed til at kunne angives. Danmarks Statistik (2021d).
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Tabel B.1: Oversigt over analyse af undersøgelsens repræsentativitet

Parameter Vores undersøgelse Population/øvrige undersøgelser

Svarprocent 59 %
50-73 %
(Socialpædagogerne, LOS, & 
FADD, 2012; Rambøll, 2013)

Størrelse (antal pladser) 14 pladser i gennemsnit
11 pladser i gennemsnit
(Social- og Indenrigsministeriet, 
2020)

Antal anbragte børn og unge i 
alderen 0-17 år

2.590
(relativ dækning på 74 %)

3.490
(Danmarks Statistik, 2021a)

Kønsfordeling blandt anbragte børn 57 % drenge 57 % drenge
(Danmarks Statistik, 2021a)

Antal afdelinger 2
2
(Social- og Indenrigsministeriet, 
2020)

Ejerforhold/virksomhedsform

8 % regionale
25 % kommunale
18 % private
55 % fonde, selvejende mv.

5 % regionale
25 % kommunale
20 % private
50 % fonde, selvejende mv.
(Social- og Indenrigsministeriet, 
2020)

Beliggenhedskommune 74
(relativ dækning på 76 %) 98

Antal medarbejdere 22-28 pr. institution ca. 23-36 pr. institution
(Social- og Ældreministeriet, 2021)

Kønsfordeling blandt medarbejdere 40 % mænd 30 % mænd
(Madsen, Mikkel Bo et al., 2010).

Kønsfordeling på individniveau 53 % drenge 57 % drenge
(Danmarks Statistik, 2021a)

Anbragt uden samtykke 20 % 19 %
(Danmarks Statistik, 2021b)

Alder ved anbringelse

5 % i alderen 0-5 år
31 % i alderen 6-12 år
58 % i alderen 13-17 år
5 % i alderen 18-22 år

5 % i alderen 0-5 år
13 % i alderen 6-11 år
67 % i alderen 12-17 år
16 % i alderen 18 år eller derover
(Danmarks Statistik, 2021c)

Længde på anbringelse 2,9 år 2,7 år

Skolepligtig alder 78 % 77 %
(Danmarks Statistik, 2021d)
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Bortfaldsanalyse for spørgeskemaer om de senest fraflyttede  
børn og unge
Ikke alle de deltagende institutioner har besvaret børneskemaer. I det følgende vil vi 
undersøge, hvordan disse institutioner adskiller sig fra institutioner, som har besvaret 
børneskemaer med henblik på at belyse, om de institutioner, som har besvaret 
børneskemaer, er repræsentative for vores undersøgelsespopulation.

Som tidligere nævnt, har vi modtaget spørgeskemaer om de senest fraflyttede børn 
og unge (fremadrettet kaldet børneskemaer) fra i alt 166 institutioner fordelt på 82 
døgninstitutioner og 84 socialpædagogiske opholdssteder. Fem af de institutioner, 
som har besvaret børneskemaer, har ikke besvaret institutionsskemaet. Der er således 
161 institutioner (svarende til 63 %), som både har besvaret institutionsskemaet 
samt mindst ét børneskema. 

Som det også fremgår ovenfor, er der relativt set flere døgninstitutioner, som har 
besvaret spørgeskemaet sammenlignet med socialpædagogiske opholdssteder (82 
hhv. 51%). Endvidere fremgår det af vores bortfaldsanalyse, at færre af de mindre 
institutioner har besvaret børneskemaer. Flere af institutionerne oprettet før 1980 
samt i perioden 1999 har besvaret børneskemaer (henholdsvis. 86 % og 73 %), mens 
dette gælder for færre af institutionerne oprettet i 2000-2020 (53 %). Endvidere er 
der flere offentlige institutioner, som har besvaret børneskemaet (81 %), og færre 
private institutioner (36 %). 

Vi ser også, at færre af de institutioner, som har en høj normering (3 eller flere 
medarbejdere pr. barn), har besvaret børneskemaer sammenlignet med institutioner 
med en lavere normering (55 % vs. 69 %). 

Der er en højere andel af institutioner, som har besvaret børneskemaer, blandt de 
institutioner, der er godkendt til målgruppe 4, som er defineret som børn og unge med 
behov for socialpædagogisk behandling/støtte ift. skole og faglig udvikling, følelsesmæssig 
udvikling, adfærd og sociale kompetencer, selvstændighed, hygiejne, sundhed og trivsel 
med videre. Til gengæld er der færre blandt de institutioner, som ikke har angivet 
en målgruppe for institutionen, som har besvaret børneskemaer. 

Færre af de institutioner, som tilbyder efterværn, har besvaret børneskemaer, 
sammenlignet med institutioner, der ikke tilbyder efterværn (64 % vs. 81 %). 
Desuden er der flere af de institutioner, som prioriterer den miljøpædagogiske 
tilgang, der har besvaret børneskemaer (77 %).

Samlet set viser bortfaldsanalysen, at der er nogle grupper af institutioner, som er 
underrepræsenteret i besvarelsen af vores børneskemaer. Dette gælder blandt andet 
mindre institutioner, yngre institutioner, private institutioner samt institutioner med 
en høj normering. Undersøgelsens resultater skal således læses med forbehold for, 
at disse grupper er underrepræsenterede i vores børnepopulation. Samlet set giver 
bortfaldsanalysen dog ikke et entydigt billede i forhold til, at det skulle være de mest 
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ressourcestærke institutioner (høj andel af uddannede pædagoger, høj normering, 
lav andel af nyansatte med videre), som har besvaret børneskemaerne. 

Den samlede bortfaldsanalyse fremgår af tabel B.2.515

Tabel B.2 Bortfaldsanalyse for spørgeskemaer om de senest fraflyttede børn og unge

Børneskema 
besvaret (pct.)

Signifikans 
(t-test)

I alt

I alt 63 % .

Institutionstype (N=256)

Døgninstitution 82 % 0.000

Socialpædagogisk opholdssted 51 % 0.000

Størrelse (N=254)

Store institutioner (over 20 pladser) 75 % 0.108

Mellemstore institutioner (mellem 11 og 20 pladser) 66 % 0.482

Mindre institutioner (under 11 pladser) 58 % 0.075

Procentandel drenge anbragt (N=244)

Under 65 % drenge anbragt 64 % 0.986

65 % eller derover drenge anbragt 64 % 0.986

Intern skole (N=253)

Ja 66 % 0.620

Nej 62 % 0.620

Oprettelse (N=250)

Før 1980 86 % 0.002

1980-1999 73 % 0.058

2000-2020 53 % 0.000

Ejerforhold (N=249)

Offentlig institution 81 % 0.000

Selvejende 63 % 0.728

Privat 36 % 0.000

515 Enkelte variable er udeladt af hensyn til diskretion og anonymitet. Antallet af observationer varierer, 
da nogle institutioner er faldet fra undervejs. 
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Beliggenhed (N=247)

Stor eller mellemstor by 67 % 0.581

Mindre by eller uden for byzone 63 % 0.581

Procentandel uden relevant uddannelse (N=244)

20 % eller flere uden relevant uddannelse 60 % 0.297

Under 20 % uden relevant uddannelse 67 % 0.297

Procentandel uddannede pædagoger (N=244)

60 % eller flere uddannede pædagoger 70 % 0.144

Under 60 % uddannede pædagoger 61 % 0.144

Antal pædagogiske medarbejdere pr. barn (N=241)

Under 3 medarbejdere pr. barn 69 % 0.047

3 eller flere medarbejdere pr. barn 55 % 0.047

Procentandel nyansatte (N=237)

20 % eller flere er nyansatte 67 % 0.927

Under 20 % er nyansatte 67 % 0.927

Månedlig supervision (N=238)

Modtager supervision mindst én gang om måneden 68 % 0.167

Modtager supervision sjældnere end én gang om måneden 54 % 0.167

Flere afdelinger (N=251)

Ja 66 % 0.466

Nej 62 % 0.466

Godkendte målgrupper (N=233)

Målgruppe 1 71 % 0.628

Målgruppe 2 70 % 0.307

Målgruppe 3 59 % 0.329

Målgruppe 4 80 % 0.043

Målgruppe 5 79 % 0.181

Målgruppe 6 100 % 0.113

Målgruppe 7 . .

Ikke angivet 51 % 0.018
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Tilbud om alternativ strafafsoning/anbringelser i forbindelse med behand-
lingsdomme eller anbringelser under ungdomssanktioner (N=236)

Ja 62 % 0.286

Nej 69 % 0.286

Efterværn (N=236)

Tilbyder efterværn 64 % 0.030

Tilbyder ikke efterværn 81 % 0.030

Har andre tilbud/ydelser målrettet anbragte børn og unge og deres familier 
(N=236)

Ja 71 % 0.109

Nej 61 % 0.109

Har andre tilbud/ydelser målrettet andre udsatte grupper (N=236)

Ja 63 % 0.126

Nej 72 % 0.126

Prioritering af pædagogiske tilgange (1. og 2. prioritet) (N=227)

Miljøpædagogisk/-terapeutisk tilgang som 1 eller 2 prioritet 77 % 0.049

Tilknytnings- og relationsfokuseret tilgang som 1 eller 2 prioritet 67 % 0.803

Systemisk tilgang som 1 eller 2 prioritet 67 % 0.890

Ressourceorienteret og anerkendende tilgang som 1 eller 2 prioritet 74 % 0.147

Strukturpædagogisk tilgang som 1 eller 2 prioritet 63 % 0.495

Kognitiv tilgang som 1 eller 2 prioritet 57 % 0.273

Neuropædagogisk tilgang som 1 eller 2 prioritet 59 % 0.271

Empowermenttilgang som 1 eller 2 prioritet . .

Rehabiliteringstilgang som 1 eller 2 prioritet . .

Individuel tilgang som 1 eller 2 prioritet 56 % 0.049

Prioriterede elementer i det pædagogiske arbejde (1. eller 2. prioritet) 
(N=236)

Prioritering at skabe tryghed og forudsigelighed for barnet/den unge 66 % 0.505

Prioritering at se barnet/den unge og vedkommendes individuelle behov 66 % 0.614

Prioritering at skabe relationer til barnet/den unge gennem værdsættelse og 
anerkendelse 66 % 0.548

Prioritering at udvikle barnets/den unges selvstændighed og færdigheder 78 % 0.222

Prioritering at give barnet/den unge terapeutisk behandling 56 % 0.328

Prioritering at støtte barnet/den unge i at få en skolefaglig ballast . .

Note: Signifikanstesten angiver signifikansniveau for forskelle i besvarelsesprocenten for de forskellige karakteristika sammenlignet med, 
hvis det pågældende karakteristikum ikke er til stede. Eksempelvis kan vi se, at de mindre institutioner har en statistisk signifikant lavere 
besvarelsesprocent (P-værdi: 0.075), end hvis der ikke er tale om en mindre institution.
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Du er blevet bedt om at besvare dette spørgeskema, da du er leder på institutionen 
[NAVN PÅ INSTITUTION], som ifølge Tilbudsportalen tilbyder en eller flere af 
nedenstående typer af indsatser:

Socialpædagogisk opholdssted (jf. § 66, stk. 1, nr. 6 i Serviceloven)
Skibsprojekt (jf. § 66, stk. 1, nr. 6 i Serviceloven)
Åben døgninstitution (jf. § 66, stk. 1, nr. 7 i Serviceloven)
Delvist lukket døgninstitution (jf. § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 a i Serviceloven)
Sikret døgninstitution (jf. § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 b i Serviceloven) 

I det følgende vil du blive præsenteret for en række spørgsmål om institutionen, 
herunder om institutionens ejerforhold, målgruppe og pædagogiske tilgang mv. 
Vi er opmærksomme på, at nogle institutioner har en bredere vifte af tilbud end 
ovenstående samt en bredere målgruppe end anbragte børn og unge i alderen 0-17 
år. Da undersøgelsen har fokus på anbragte børn og unge, skal du i din besvarelse 
primært have fokus på den del af institutionens praksis, som er målrettet de anbragte 
børn og unge i alderen 0-17 år, medmindre andet er angivet. Spørgeskemaet ønskes 
besvaret af institutionens leder/forstander eventuelt i samarbejde med institutionens 
medarbejdere.

I starten af spørgeskemaet bliver du bedt om at angive institutionens CVR- og/eller 
EAN-nummer. Dette med henblik på at vi efterfølgende kan koble undersøgelsens 
data med registerdata om institutionen, hvilket betyder, at vi har kunnet reducere 
antallet af spørgsmål (og den forventede besvarelsestid) i spørgeskemaet markant.

Spørgeskemaet tager ca. 45 min. Vi anbefaler, at du, inden du påbegynder 
spørgeskemaet, finder relevant administrativ personalemæssig dokumentation frem, 
da dette vil lette arbejdet i forhold til at besvare spørgeskemaet (og hermed også 
besvarelsestiden). Hvis du har behov for at holde en pause og lukke spørgeskemaet 
ned, før du er færdig med at udfylde det, vil det åbne der, hvor du er nået til i 
besvarelserne, når du trykker på linket i oversigten igen.

Hvis der er spørgsmål, som du oplever, er særligt svære at svare på, eller hvis 
du har kommentarer til spørgeskemaet eller undersøgelsen eller lignende, er der 
mulighed for at komme med kommentarer til sidst i spørgeskemaet.

Spørgeskemaundersøgelsen er anonym og vil blive behandlet fortroligt.

© Forlaget Klim



382

Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

Hvis du har spørgsmål, eller du oplever problemer i forbindelse med udfyldelse 
af spørgeskemaet, kan du kontakte videnskabelig assistent Sofie Aggerbo Johansen 
på tlf. 99 40 28 19 eller mail sajo@socsci.aau.dk.

På forhånd tak for din tid. Vi sætter stor pris på, at du besvarer spørgeskemaet 
og dermed bidrager til at belyse det socialpædagogiske arbejde med anbragte børn 
og unge på døgninstitutioner og opholdssteder.

Med venlig hilsen
Inge Marie Bryderup, Signe Hald Andersen og Sofie Aggerbo Johansen

Baggrundsspørgsmål om institutionen
Spørgeskemaets første del omhandler institutionens overordnede rammer blandt 
andet i relation til institutionstype, ejerforhold og institutionens størrelse. Du vil 
først blive bedt om at angive institutionens CVR- og/eller EAN-nummer. Dette 
med henblik på at vi efterfølgende kan koble undersøgelsens data med registerdata 
om institutionen, hvilket betyder, at vi har kunnet reducere antallet af spørgsmål 
(og den forventede besvarelsestid) i spørgeskemaet markant.

Angiv institutionens CVR- og/eller EAN-nummer.

CVR-numre angives med 8 cifre fx 89653526. EAN-numre angives med 13 cifre 
fx 5700297307921.

Hvis institutionen har flere CVR- og/eller EAN-numre, så angiv gerne flere. Adskil 
numrene med komma og mellemrum fx 89653526, 89564503.

CVR-nummer/CVR-numre __________________________________________________________

EAN-nummer/EAN-numre __________________________________________________________

Hvilke af nedenstående indsatsformer tilbydes på institutionen pr. 01.08.2020?

Sæt ét eller flere kryds.
1. Socialpædagogisk opholdssted (jf. § 66, stk. 1, nr. 6 i Serviceloven) ☐
2. Skibsprojekt (jf. Skibsprojekt, § 66, stk. 1, nr. 6 i Serviceloven) ☐
3. Åben døgninstitution (jf. § 66, stk. 1, nr. 7 i Serviceloven) ☐
4. Delvist lukket døgninstitution (jf. § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 a i Serviceloven) ☐
5. Sikret døgninstitution (jf. § 66, stk. 1, nr. 7 jf. § 63 b i Serviceloven) ☐
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Hvor mange anbragte børn og unge i alderen 0-17 år har institutionen pladser til 
i denne indsatsform/disse indsatsformer pr. 01.08.2020? Angiv antal døgnpladser 
i alt. _____

Hvor mange børn og unge i alderen 0-17 år er der anbragt på institutionen pr. 
01.08.2020? 

Angiv antal anbragte børn og unge fordelt på køn.

Drenge _____

Piger _____

I alt _____

Hvor mange af de anbragte børn og unge er pr. 01.08.2020 i den skolepligtige 
alder? Angiv antal anbragte børn og unge fordelt på køn.

Vær opmærksom på, at alle felter skal udfyldes i dette spørgsmål. Hvis institutionen 
ikke har børn og unge i den skolepligtige alder indenfor den pågældende kategori 
angives ‘0’.

Drenge _____

Piger _____

I alt _____

Er der en intern skole på institutionen?

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐

Har institutionen en overenskomst om undervisning med beliggenhedskommunen?

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐
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Har den interne skole både interne og eksterne elevpladser?

Med interne elevpladser menes elevpladser til institutionens egne døgnanbragte 
børn og unge. Med eksterne elevpladser menes elevpladser til andre børn og unge, 
som ikke er døgnanbragt på institutionen.

Sæt ét kryds.
1. Både interne og eksterne elevpladser   ☐
2. Kun interne elevpladser    ☐
3. Kun eksterne elevpladser    ☐

Hvor mange pladser har institutionens interne skole pr. 01.08.2020?

Angiv antal pladser.

Interne pladser _____

Eksterne pladser _____

Hvor mange af institutionens anbragte børn og unge i den skolepligtige alder går 
på den interne skole pr. 01.08.2020?

Angiv antal anbragte børn og unge fordelt på køn.

Drenge _____

Piger _____

I alt _____

Hvor mange af institutionens anbragte børn og unge i den skolepligtige alder går 
i hhv. folkeskole og specialskole uden for institutionen pr. 01.08.2020? 

Her menes de børn og unge, som går på andre skoler end institutionens interne skole.

Angiv antal anbragte børn og unge fordelt på køn.

Drenge _____ _____

Piger _____ _____

I alt _____ _____
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Har institutionen et formaliseret samarbejde med en eller flere lokale folkeskoler 
omkring de anbragte børn og unge på institutionen? 

Med formaliseret samarbejde menes samarbejder ud over eventuelle eksamenssam-
arbejder mellem institutionens interne skole og lokale folkeskoler. 

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐

Hvornår blev institutionen oprettet?

Angiv årstal. _____

Hvor mange forskellige afdelinger med døgnpladser til børn og unge i alderen 
0-17 år har institutionen?

Angiv antal afdelinger.  _____

Er institutionens afdelinger fordelt over flere adresser?

Tag udgangspunkt i de af institutionens afdelinger, som har døgnpladser til børn 
og unge i alderen 0-17 år.

Sæt ét kryds. 
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐

Hvad er institutionens adresse?

Dette med henblik på, at vi kan koble undersøgelsens data med registerdata om 
institutionen.

Angiv institutionens adresse, postnummer og by. _____
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Hvad er adresserne på institutionens afdelinger?

Tag udgangspunkt i de af institutionens afdelinger, som har døgnpladser til børn 
og unge i alderen 0-17 år.

Dette med henblik på, at vi kan koble undersøgelsens data med registerdata om 
institutionen.

Angiv adresse, postnummer og by på institutionens afdelinger.

Afdeling 1 (hovedafdeling) _____

Afdeling 2 _____

Afdeling 3 _____

Afdeling 4 _____

Afdeling 5 _____

Afdeling 6 _____

Afdeling 7 _____

Afdeling 8 _____

Afdeling 9 _____

Afdeling 10 _____

Hvordan er institutionens døgnpladser til børn og unge i alderen 0-17 år fordelt 
på de forskellige afdelinger?

Angiv antal døgnpladser på hver afdeling.

Afdeling 1 (hovedafdeling) _____

Afdeling 2 _____

Afdeling 3 _____

Afdeling 4 _____

Afdeling 5 _____

Afdeling 6 _____

Afdeling 7 _____

Afdeling 8 _____

Afdeling 9 _____

Afdeling 10 _____

I alt _____
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Efter hvilke principper er institutionens afdelinger inddelt?

Sæt ét eller flere kryds.
Afdelingerne er inddelt efter børnenes/de unges alder  ☐
Afdelingerne er inddelt efter børnenes/de unges problematikker  
og behandlingsbehov ☐
Afdelingerne er inddelt efter forskellige faser i anbringelsen ☐
Afdelingerne er inddelt efter forskellige funktioner (fx aflastning,  
akutanbringelser, familieophold) ☐
Afdelingerne er inddelt efter geografisk placering ☐
Andet, angiv inddelingsprincip  _____

Hvilken type ejerforhold/virksomhedsform har institutionen?

Sæt ét eller flere kryds.
Kommunalejet institution      ☐
Regionalejet institution       ☐
Selvejende institution       ☐
Fondsejet institution/erhvervsdrivende fond    ☐
Foreningsejet institution      ☐
Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)    ☐
Enkeltmandsvirksomhed      ☐
Interessentskab (I/S)       ☐
Anpartsselskab (ApS)       ☐
Iværksætterselskab (IVS)      ☐
Aktieselskab (A/S)       ☐
Andet, angiv ejerforhold/virksomhedstype     _____

Har institutionen driftsoverenskomst med en kommune?

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐
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Hvilken kommune har institutionen driftsoverenskomst med?

Vælg kommune

1. Albertslund ☐
2. Allerød ☐
3. Assens ☐
4. Ballerup ☐
5. Billund ☐
6. Bornholm ☐
7. Brøndby ☐
8. Brønderslev ☐
9. Christiansø ☐
10. Dragør ☐
11. Egedal ☐
12. Esbjerg ☐
13. Fanø ☐
14. Favrskov ☐
15. Faxe ☐
16. Fredensborg ☐
17. Fredericia ☐
18. Frederiksberg ☐
19. Frederikshavn ☐
20. Frederikssund ☐
21. Furesø ☐
22. Faaborg-Midtfyn ☐
23. Gentofte ☐
24. Gladsaxe ☐
25. Glostrup ☐
26. Greve ☐
27. Gribskov ☐
28. Guldborgsund ☐
29. Haderslev ☐
30. Halsnæs ☐
31. Hedensted ☐
32. Helsingør ☐
33. Herlev ☐

34. Herning ☐
35. Hillerød ☐
36. Hjørring ☐
37. Holbæk ☐
38. Holstebro ☐
39. Horsens ☐
40. Hvidovre ☐
41. Høje-Taastrup ☐
42. Hørsholm ☐
43. Ikast-Brande ☐
44. Ishøj ☐
45. Jammerbugt ☐
46. Kalundborg ☐
47. Kerteminde ☐
48. Kolding ☐
49. København ☐
50. Køge ☐
51. Langeland ☐
52. Lejre ☐
53. Lemvig ☐
54. Lolland ☐
55. Lyngby-Taarbæk ☐
56. Læsø ☐
57. Mariagerfjord ☐
58. Middelfart ☐
59. Morsø ☐
60. Norddjurs ☐
61. Nordfyns ☐
62. Nyborg ☐
63. Næstved ☐
64. Odder ☐
65. Odense ☐
66. Odsherred ☐

67. Randers ☐
68. Rebild ☐
69. Ringkøbing-Skjern ☐
70. Ringsted ☐
71. Roskilde ☐
72. Rudersdal ☐
73. Rødovre ☐
74. Samsø ☐
75. Silkeborg ☐
76. Skanderborg ☐
77. Skive ☐
78. Slagelse ☐
79. Solrød ☐
80. Sorø ☐
81. Stevns ☐
82. Struer ☐
83. Svendborg ☐
84. Syddjurs ☐
85. Sønderborg ☐
86. Thisted ☐
87. Tønder ☐
88. Tårnby ☐
89. Vallensbæk ☐
90. Varde ☐
91. Vejen ☐
92.  Vejle ☐
93. Vesthimmerlands ☐
94. Viborg ☐
95. Vordingborg ☐
96. Ærø ☐
97. Aabenraa ☐
98. Aalborg ☐
99. Aarhus ☐
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Har institutionen tidligere haft driftsoverenskomst med en kommune?

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐

Hvor mange forskellige kommuner modtager institutionen børn og unge fra pr. 
01.08.2020?

Angiv antal kommuner.  _____

Er institutionen medlem af en brancheforening med relevans inden for det social-
pædagogiske område?

Sæt ét eller flere kryds.
1. Landsorganisationen for sociale tilbud (LOS) ☐
2. Foreningen af døgn- og dagtilbud for udsatte børn og unge (FADD) ☐
3. Selveje Danmark ☐
4. Andet, angiv brancheforening ______
5. Ikke medlem af en brancheforening ☐

Er institutionen organiseret i en anden form for samarbejde med andre institutioner, 
som har anbragte børn og unge som primær målgruppe?

Sæt ét kryds eller flere kryds.
Institutionen er organiseret i en fond eller forening, der ejer flere 
institutioner med anbragte børn og unge som primær målgruppe  
(fx Livsværk, Jysk Børneforsorg/Fredehjem, KFUM’s Sociale Arbejde)

Institutionen er organiseret i et konsortium, der ejer flere institutioner 
med anbragte børn og unge som primær målgruppe

Institutionen er tilknyttet et interessefællesskab med anbragte børn og 
unge som primær målgruppe 

Anden type samarbejde, beskriv samarbejde

Institutionen er ikke organiseret i et samarbejde med andre institutioner

 ☐

 ☐

 ☐

 ☐

 ☐
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Hvor ligger institutionens (hoved)afdeling?

Sæt ét kryds.
1. I en stor by (over 100.000 indbyggere) ☐
2. I en mellemstor by (mellem 20.000 og 99.999 indbyggere) ☐
3. I en mindre by (under 20.000 indbyggere) ☐
4. Uden for byzone ☐

Hvilken kommune er institutionens (hoved)afdeling beliggende i?

Vælg kommune.

1. Albertslund ☐
2. Allerød ☐
3. Assens ☐
4. Ballerup ☐
5. Billund ☐
6. Bornholm ☐
7. Brøndby ☐
8. Brønderslev ☐
9. Christiansø ☐
10. Dragør ☐
11. Egedal ☐
12. Esbjerg ☐
13. Fanø ☐
14. Favrskov ☐
15. Faxe ☐
16. Fredensborg ☐
17. Fredericia ☐
18. Frederiksberg ☐
19. Frederikshavn ☐
20. Frederikssund ☐
21. Furesø ☐
22. Faaborg-Midtfyn ☐
23. Gentofte ☐
24. Gladsaxe ☐
25. Glostrup ☐
26. Greve ☐
27. Gribskov ☐

28. Guldborgsund ☐
29. Haderslev ☐
30. Halsnæs ☐
31. Hedensted ☐
32. Helsingør ☐
33. Herlev ☐
34. Herning ☐
35. Hillerød ☐
36. Hjørring ☐
37. Holbæk ☐
38. Holstebro ☐
39. Horsens ☐
40. Hvidovre ☐
41. Høje-Taastrup ☐
42. Hørsholm ☐
43. Ikast-Brande ☐
44. Ishøj ☐
45. Jammerbugt ☐
46. Kalundborg ☐
47. Kerteminde ☐
48. Kolding ☐
49. København ☐
50. Køge ☐
51. Langeland ☐
52. Lejre ☐
53. Lemvig ☐
54. Lolland ☐

55. Lyngby-Taarbæk ☐
56. Læsø ☐
57. Mariagerfjord ☐
58. Middelfart ☐
59. Morsø ☐
60. Norddjurs ☐
61. Nordfyns ☐
62. Nyborg ☐
63. Næstved ☐
64. Odder ☐
65. Odense ☐
66. Odsherred ☐
67. Randers ☐
68. Rebild ☐
69. Ringkøbing-Skjern ☐
70. Ringsted ☐
71. Roskilde ☐
72. Rudersdal ☐
73. Rødovre ☐
74. Samsø ☐
75. Silkeborg ☐
76. Skanderborg ☐
77. Skive ☐
78. Slagelse ☐
79. Solrød ☐
80. Sorø ☐
81. Stevns ☐
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Spørgsmål om institutionens medarbejdere
Dette afsnit omhandler institutionens medarbejdere. Du vil blandt andet blive 
præsenteret for en række spørgsmål om medarbejdernes køn, alder og uddannelse.

Hvor mange medarbejdere er ansat på institutionen pr. 01.08.2020 (omregnes 
til fuldtidsansatte)?

Angiv antal medarbejdere i alt. _____

Hvor mange af institutionens medarbejdere pr. 01.08.2020 har følgende uddan-
nelser?

Angiv antal medarbejdere med følgende uddannelser for alle institutionens medar-
bejdere. Angiv den uddannelse, der er udgangspunkt for medarbejderens ansættelse 
på institutionen, hvis medarbejderen har flere af nedenstående uddannelser.

Vær opmærksom på, at alle felter skal udfyldes i dette spørgsmål. Hvis institutionen 
ikke har medarbejdere ansat med den pågældende uddannelse angives ‘0’.

Socialpædagog (uddannet før 1992) _____

Pædagog (uddannet efter 1992) _____

Lærer _____

Faglærer _____

Socialrådgiver _____

Psykolog _____

Psykoterapeutisk uddannelse _____

Afspændingspædagog _____

Ergoterapeut _____

Fysioterapeut _____

Sygeplejerske _____

Pædagogisk assistent _____

82. Struer ☐
83. Svendborg ☐
84. Syddjurs ☐
85. Sønderborg ☐
86. Thisted ☐

87. Tønder ☐
88. Tårnby ☐
89. Vallensbæk ☐
90. Varde ☐
91. Vejen ☐
92.  Vejle ☐

93. Vesthimmerlands ☐
94. Viborg ☐
95. Vordingborg ☐
96. Ærø ☐
97. Aabenraa ☐
98. Aalborg ☐
99. Aarhus ☐
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Social- og sundhedsassistent _____

Master i socialpædagogik eller lignende, fx master i 
udsatte børn og unge _____

Anden uddannelse, der er relevant for arbejdet med 
døgnanbragte børn og unge _____

Anden uddannelse _____

Ingen uddannelse ud over folkeskole _____

I alt _____

Du har angivet ‘anden uddannelse’. Angiv hvilken/hvilke uddannelser.

Anden uddannelse, der er relevant for arbejdet med 
døgnanbragte børn og unge _____

Anden uddannelse _____

Hvor mange af institutionens medarbejdere er direkte involveret i det pædagogiske 
arbejde med de anbragte børn og unge?

Nogle institutioner har ansat personale i forbindelse med en række praktiske og 
administrative funktioner, fx pedel, sekretær, rengøringspersonale, køkkenmed-
arbejdere. Når der her spørges ind til institutionens pædagogiske medarbejdere, 
henvises til den del af medarbejderne, som er direkte involveret i det pædagogiske 
arbejde med de anbragte børn og unge (fx pædagog, lærere, psykologer mv.). Hvis 
institutionen har en intern skole, gælder det således også medarbejdere, som er ansat 
på institutionens interne skole.

Angiv antal medarbejdere, som er direkte involveret i det pædagogiske ar-
bejde med de anbragte børn og unge i døgnophold og/eller på intern skole. 
 _______

Hvordan er kønsfordelingen i forhold til institutionens pædagogiske medarbejdere 
pr. 01.08.2020?

Tag udgangspunkt i de af institutionens medarbejdere, som er direkte involveret i 
det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge i døgnophold og/eller på 
intern skole.
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Angiv antal medarbejdere fordelt på køn.

Mænd _____

Kvinder _____

I alt _____

Hvordan er aldersfordelingen i forhold til institutionens pædagogiske medarbejdere 
pr. 01.08.2020?

Tag udgangspunkt i de af institutionens medarbejdere, som er direkte involveret i 
det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge i døgnophold og/eller på 
intern skole.

Angiv antal medarbejdere fordelt på alder.

18-29 år _____

30-39 år _____

40-49 år _____

50-59 år _____

60-69 år _____

70+ år _____

I alt _____

Hvor mange af institutionens pædagogiske medarbejdere pr. 01.08.2020 har en 
anden etnisk oprindelse end dansk?

Tag udgangspunkt i de af institutionens medarbejdere, som er direkte involveret i 
det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge i døgnophold og/eller på 
intern skole.

Angiv antal medarbejdere. _____
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Hvilke etniske oprindelser har de pædagogiske medarbejdere, som har anden 
etnisk oprindelse end dansk?

Tag udgangspunkt i de af institutionens medarbejdere, som er direkte involveret i 
det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge i døgnophold og/eller på 
intern skole. 

Sæt ét eller flere kryds.
1. Skandinavisk      ☐
2. Anden europæisk oprindelse end skandinavisk  ☐
3. Asiatisk       ☐
4. Mellemøstlig      ☐
5. Afrikansk       ☐
6. Nordamerikansk      ☐
7. Sydamerikansk      ☐
8. Andet       ☐
9. Ved ikke       ☐

Afholder institutionen interne kurser/temadage for institutionens pædagogiske 
medarbejdere?

Tag udgangspunkt i de af institutionens medarbejdere, som er direkte involveret i 
det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge i døgnophold og/eller på 
intern skole.

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐

Hvor ofte afholder institutionen interne kurser/temadage for institutionens 
pædagogiske medarbejdere?

Tag udgangspunkt i de af institutionens medarbejdere, som er direkte involveret i 
det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge i døgnophold og/eller på 
intern skole.

Sæt ét kryds.
1. Cirka en gang om ugen   ☐
2. Cirka en gang om måneden   ☐
3. Cirka hver tredje måned   ☐
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4. Cirka en gang hvert halve år   ☐
5. Cirka en gang om året   ☐
6. Sjældnere     ☐

Hvor mange af institutionens pædagogiske medarbejdere pr. 01.08.2020 har været 
på relevante eksterne kurser/efteruddannelse inden for de seneste tre år?

Tag udgangspunkt i de af institutionens medarbejdere, som er direkte involveret i 
det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge i døgnophold og/eller på 
intern skole.

Angiv antal medarbejdere, som har været på relevante eksterne kurser/efteruddan-
nelse inden for de seneste tre år. _____

I hvilket omfang har institutionens pædagogiske medarbejdere pr. 01.08.2020 
været på relevante eksterne kurser/efteruddannelse inden for de seneste tre år?

Tag udgangspunkt i de af institutionens medarbejdere, som er direkte involveret i 
det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge i døgnophold og/eller på 
intern skole.

Angiv antal medarbejdere fordelt på kurser/efteruddannelse.

Vær opmærksom på, at alle felter skal udfyldes i dette spørgsmål. Hvis institutionen 
ikke har haft medarbejdere inden for de pågældende efteruddannelseskategorier 
angives ‘0’.

Enkelte dagskurser eller kurser af kortere varighed _____

Længere kursusforløb fordelt over flere dage (under 1 
uge) _____

Kortere efteruddannelse med en varighed på 1 til 7 uger _____

Længere efteruddannelse med en varighed på over 7 
uger _____

Diplomuddannelse _____

Masteruddannelse _____

Kandidatuddannelse _____

Andet _____

I alt _____

Du har angivet ‘andet’. Angiv hvilke andre kurser/efteruddannelse.
_____________
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Har nogle af institutionens medarbejdere pr. 01.08.2020 bopæl på institutionens 
adresse

Sæt ét kryds.
1. Ja, alle institutionens medarbejdere har bopæl på adressen ☐
2. Ja, flere af institutionens medarbejdere har bopæl på adressen ☐
3. Ja, institutionens ledelse (fx forstander og forstanderens familie)  

har bopæl på adressen ☐
4. Nej, ingen af institutionens medarbejdere har bopæl adressen ☐

Hvilke særlige opgaver/ansvarsområder er de vigtigste for rollen som kontakt-
pædagog/primærpædagog i arbejdet med de anbragte børn og unge på institutionen?

Nedenfor præsenteres 6 forskellige opgaver/ansvarsområder, som typisk er forbundet 
med rollen som kontaktpædagog/primærpædagog. Du skal prioritere de 6 opgaver/
ansvarsområder med tal fra 1 til 6, hvor tallet 1 gives til den opgave/det ansvarsområde, 
du vurderer er den vigtigste af kontaktpædagogens/primærpædagogens opgaver, og 
tallet 6 gives til den opgave/det ansvarsområde, du vurderer er den mindst vigtige 
af kontaktpædagogens/primærpædagogens opgaver.

Hvert tal fra 1 til 6 må kun bruges en gang. Tallet noteres i feltet tilhørende hver 
af de 6 opgaver.

Kontaktpædagogen/primærpædagogen er ansvarlig for kontakt og samarbejde med barnets/den 
unges familie _____

Kontaktpædagogen/primærpædagogen er ansvarlig for at videregive relevante informationer 
omkring barnet/den unge til det øvrige personale _____

Kontaktpædagogen/primærpædagogen er ansvarlig for at samle iagttagelser/observationer af 
barnet/den unge _____

Kontaktpædagogen/primærpædagogen er ansvarlig for at udarbejde en handleplan, der støtter op 
om barnets/den unges trivsel og udvikling _____

Kontaktpædagogen/primærpædagogen er ansvarlig for at støtte barnet/den unge med en række 
praktiske funktioner fx hjælp til rengøring, økonomi, kontakt med sagsbehandler, læge, fritidsak-
tiviteter mv.

_____

Kontaktpædagogen/primærpædagogen er ansvarlig for at skabe en tryg relation til barnet/den 
unge _____
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Er det muligt at skifte kontaktpædagog/primærpædagog i løbet af barnets/den 
unges anbringelse?

Sæt ét kryds.
1. Ja, hvis det er på barnets/den unges initiativ ☐
2. Ja, hvis det er på pædagogens initiativ ☐
3. Ja, der kan både skiftes kontaktpædagog på barnets/den unges  

og på pædagogens initiativ ☐
4. Nej, ikke muligt at skifte kontaktpædagog/primærpædagog ☐

I hvilken grad har barnet/den unge selv indflydelse på, hvem vedkommende får 
som kontaktpædagog/primærpædagog ved eventuelle skift?

Sæt ét kryds.
1. I meget høj grad   ☐
2. I høj grad    ☐
3. I hverken høj eller lav grad  ☐
4. I lav grad    ☐
5. I meget lav grad   ☐

Hvor mange af institutionens pædagogiske medarbejdere pr. 01.08.2020 er blevet 
ansat inden for det seneste år?

Tag udgangspunkt i de af institutionens medarbejdere, som er direkte involveret i 
det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge i døgnophold og/eller på 
intern skole.

Angiv antal medarbejdere, som er blevet ansat inden for det seneste år.
 _______
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Hvor ofte modtager institutionens pædagogiske medarbejdere faglig supervision 
(fx med en psykolog) i forhold til arbejdet med de anbragte børn og unge på 
institutionen?

Nedenfor præsenteres nogle forskellige former for faglig supervision. Angiv, hvor 
ofte institutionens pædagogiske medarbejdere modtager de forskellige former for 
supervision.

Tag udgangspunkt i de af institutionens medarbejdere, som er direkte involveret i 
det pædagogiske arbejde med de anbragte børn og unge i døgnophold og/eller på 
intern skole.

Sæt ét kryds ud for hver form for supervision.

Cirka en 
gang om 

ugen

Cirka en 
gang om 
måneden

Cirka 
hver tred-
je måned

Cirka 
en gang 

hvert 
halve år

Cirka en 
gang om 

året
Sjældnere Aldrig

Sagssupervision  
(intern supervisor) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Sagssupervision  
(ekstern supervisor) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Individuel supervision 
(intern supervisor) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Individuel supervision 
(ekstern supervisor) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Gruppesupervision  
(intern supervisor) (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Gruppesupervision  
(ekstern supervisor) (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Kollegial supervision (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  

Er der sket en ændring i normeringen på institutionen inden for de seneste 5 år?

Sæt ét kryds.
1. Højere normering end tidligere   ☐
2. Samme normering som tidligere   ☐
3. Lavere normering end tidligere   ☐
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Spørgsmål om institutionens målgruppe, pædagogisk tilgang samt forskellige 
former for tillægsydelser

Dette afsnit omhandler institutionens arbejde, herunder institutionens målgruppe, 
pædagogiske tilgang samt forskellige former for tillægsydelser. Der bedes først om 
en kort beskrivelse af institutionens målgruppe efterfulgt af en række opfølgende 
spørgsmål.

Har institutionen de samme målgrupper på tværs af institutionens afdelinger, eller 
er målgrupperne forskellige på de forskellige afdelinger? 

Sæt ét kryds.
1. Samme målgrupper på tværs af institutionens afdelinger ☐
2. Forskellige målgrupper på forskellige afdelinger ☐

Hvilke målgrupper er institutionen godkendt til?

Afgræns målgrupperne til de af institutionens børn og unge i alderen 0-17 år, som 
er døgnanbragt på institutionen.
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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Hvilke målgrupper er institutionens afdelinger godkendt til?

Afgræns målgrupperne til de af institutionens børn og unge i alderen 0-17 år, som 
er døgnanbragt på afdelingerne.

Afdeling 1 (hovedafdeling)

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Afdeling 2

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Afdeling 3

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Afdeling 4

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Afdeling 5

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Afdeling 6

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Afdeling 7

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
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Afdeling 8

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Afdeling 9

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Afdeling 10

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Hvilke aldersgrupper er institutionen godkendt til at modtage?

Sæt kryds ud for de aldersgrupper, som institutionen er godkendt til at modtage.
1. 0 år    ☐
2. 1 år    ☐
3. 2 år    ☐
4. 3 år    ☐
5. 4 år    ☐
6. 5 år    ☐
7. 6 år    ☐
8. 7 år    ☐
9. 8 år    ☐
10. 9 år    ☐
11. 10 år   ☐
12. 11 år   ☐
13. 12 år   ☐
14. 13 år   ☐
15. 14 år   ☐
16. 15 år   ☐
17. 16 år   ☐
18. 17 år   ☐
19. 18+ år   ☐
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Bliver institutionen brugt i forbindelse med akutanbringelser?

Sæt ét kryds.
1. Ja    ☐
2. Kun i særlige tilfælde ☐
3. Nej    ☐

Bliver institutionen brugt i forbindelse med døgnophold for både forældremyn-
dighedsindehaveren, barnet/den unge og andre medlemmer af familien (jf. § 52 
stk. 3 nr. 4)?

Sæt ét kryds.
1. Ja    ☐
2. Kun i særlige tilfælde ☐
3. Nej    ☐

Bliver institutionen brugt i forbindelse med alternativ strafafsoning (jf. § 78 
i Straffuldbyrdelsesloven), anbringelser i forbindelse med behandlingsdomme 
(jf. § 68 i Straffeloven) eller anbringelser under ungdomssanktioner (jf. § 74 a i 
Straffeloven)?

Sæt ét eller flere kryds.
1. Institutionen bliver brugt i forbindelse med alternativ  

strafafsoning (jf. § 78 i Straffuldbyrdelsesloven) ☐
2. Institutionen bliver brugt i forbindelse med anbringelser  

i forbindelse med behandlingsdomme (jf. § 68 i Straffeloven) ☐
3. Institutionen bliver brugt i forbindelse med anbringelser  

under ungdomssanktioner (jf. § 74 a i Straffeloven) ☐
4. Ingen af delene ☐

Modtager institutionen børn og unge i aflastning?

Sæt ét kryds.
1. Institutionen modtager udelukkende børn og unge i aflastning ☐
2. Institutionen modtager både børn og unge aflastning og døgnanbringelser ☐
3. Institutionen modtager ikke børn og unge i aflastning ☐
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Hvor mange aflastningspladser til børn og unge i alderen 0-17 år har institutionen?

Angiv antal aflastningspladser. _____

Hvor modtager institutionen børn og unge i aflastning fra?

Sæt ét eller flere kryds.
1. Fra børnenes/de unges egne forældre   ☐
2. Fra familieplejere      ☐
3. Fra andre døgninstitutioner/opholdssteder    ☐
4. Fra anden anbringelsesform     ☐
5. Andet, beskriv hvorfra     ____

Tilbyder institutionen efterværn til (tidligere anbragte) unge i alderen 18-22 år 
(jf. §76 i Serviceloven)?

Sæt ét kryds.
1. Ja    ☐
2. Kun i særlige tilfælde ☐
3. Nej    ☐

Hvilke former for efterværn?
Her menes, hvilke former for efterværn som tilbydes på/gennem institutionen.

Sæt ét eller flere kryds.
1. Mulighed for at døgnophold på institutionen opretholdes ☐
2. Mulighed for at få en fast kontaktperson fra institutionen ☐
3. Udslusningsordning, hvor den unge gradvist udsluses til  

egen bolig eller andet tilbud ☐
4. Andet, beskriv efterværnstilbud  _____
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Hvor mange (tidligere anbragte) unge i alderen 18-22 år modtager efterværn på 
institutionen pr. 01.08.2020?

Her menes efterværn på/gennem institutionen jf. de forskellige efterværnstyper i 
forrige spørgsmål.

Angiv antal unge fordelt på køn.

Drenge _____

Piger _____

I alt _____

Afholder institutionen arrangementer eller lignende for at holde kontakten med 
tidligere anbragte børn og unge?

Sæt ét kryds.
1. Ja  ☐
2. Nej  ☐

Hvor ofte afholder institutionen arrangementer eller lignende for at holde kontakten 
med tidligere anbragte børn og unge?

Sæt ét kryds.
1. Cirka en gang om ugen   ☐
2. Cirka en gang om måneden   ☐
3. Cirka hver tredje måned   ☐
4. Cirka en gang hvert halve år   ☐
5. Cirka en gang om året   ☐
6. Sjældnere     ☐

Har institutionen et fast samarbejde med kommunale myndigheder omkring 
familieplejere?

Sæt ét eller flere kryds.
1. Institutionen tilbyder ydelser i relation til visitation i  

forbindelse med anbringelse af børn og unge i familiepleje ☐
2. Institutionen foretager undervisning af familieplejere ☐
3. Institutionen foretager supervision af familieplejere ☐
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4. Institutionen foretager vejledning/rådgivning af  
familieplejere (fx akuttelefon) ☐

5. Institutionen har børn, der er anbragt i familiepleje, i aflastning ☐
6. Institutionens interne skole/dagbehandlingstilbud modtager  

børn og unge, som er anbragt i familiepleje ☐
7. Andre former for samarbejde, beskriv samarbejde  ___________
8. Intet fast samarbejde omkring familieplejere ☐

I hvilken grad har institutionen et samarbejde med aktører i lokalsamfundet?

Sæt ét kryds.
1. I meget høj grad    ☐
2. I høj grad     ☐
3. I hverken høj eller lav grad   ☐
4. I lav grad     ☐
5. I meget lav grad    ☐

Tilbyder institutionen struktureret lektielæsning til de anbragte børn og unge?

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐

Tilbydes lektielæsningen internt på institutionen eller fra eksterne udbydere?

Sæt ét kryds.
1. Internt på institution  ☐
2. Fra eksterne udbydere  ☐
3. Begge dele    ☐
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Har institutionen andre tilbud/ydelser målrettet anbragte børn og unge og deres 
familier?

Sæt ét eller flere kryds.
1. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU (jf. Lov om  

særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov) ☐
2. Børnefaglig undersøgelse (jf. § 50 i Serviceloven) ☐
3. Forældrekompetenceundersøgelse som et led i en børnefaglig  

undersøgelse (jf. § 50 i Serviceloven) ☐
4. Børnefaglig undersøgelse uden samtykke (jf. § 51 i Serviceloven) ☐
5. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet  

(jf. § 52 stk. 3 nr. 2 i Serviceloven) ☐
6. Familiebehandling eller behandling af barnets eller den  

unges problemer (jf. § 52 stk. 3 nr. 3 i Serviceloven) ☐
7. Kontaktperson for barnet eller den unge eller for hele  

familien (jf. § 52 stk. 3 nr. 6 i Serviceloven) ☐
8. Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling  

og praktisk og pædagogisk støtte (jf. § 52 stk. 3 nr. 9) ☐
9. Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med barnets 

eller den unges anbringelse uden for hjemmet (jf. § 54 i Serviceloven) ☐
10. Koordinator til unge, der er idømt en sanktion (jf. § 54a i Serviceloven) ☐
11. Tilknytningsundersøgelse (jf. § 68 a i Serviceloven) ☐
12. Beskyttende, støttet eller overvåget samvær under anbringelsen  

(jf. § 71 stk. 1, 2 og 3 i Serviceloven) ☐
13. Projektpladser/socialt enkeltmandsprojekt ☐
14. Andet, beskriv tilbud/ydelser  _________
15. Ingen af ovenstående eller andre tilbud/ydelser ☐

Har institutionen andre tilbud/ydelser målrettet andre udsatte grupper?

Sæt ét eller flere kryds.
1. Personlig hjælp og pleje samt praktisk hjælp (jf. § 83 i Serviceloven) ☐
2. Dagaflastning (jf. § 84 i Serviceloven) ☐
3. Døgnaflastning (jf. § 84 i Serviceloven) ☐
4. Socialpædagogisk støtte (jf. § 85 i Serviceloven) ☐
5. Vedligeholdelsestræning (jf. § 86, stk. 2 i Serviceloven) ☐
6. Støtte- og kontaktperson (jf. § 99 i Serviceloven) ☐
7. Pædagogisk behandling (jf. § 102 i Serviceloven) ☐
8. Arbejdsprøvning (jf. § 32 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) ☐
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9. Virksomhedspraktik (jf. § 57 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) ☐
10. Jobafklaring (jf. § 107 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) ☐
11. Ressourceforløb (jf. § 112 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) ☐
12. Mentorstøtte (jf. § 167 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) ☐
13. Voksen Special Undervisning - VSU (jf. Lov om specialundervisning  

for voksne) ☐
14. Forberedende voksenundervisning - FVU (jf. Lov om forberedende  

voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne) ☐
15. Midlertidigt botilbud for voksne (jf. § 107 i Serviceloven) ☐
16. Længerevarende botilbud for voksne (jf. § 108 i Serviceloven) ☐
17. Lejebolig (jf. Lejeloven) ☐
18. Almen ældrebolig/-handicapvenlig bolig (jf. § 105 i Almenboligloven) ☐
19. Kvindekrisecenter (jf. § 109 i Serviceloven) ☐
20. Forsorgshjem/herberg (jf. § 110 i Serviceloven) ☐
21. Andet, beskriv tilbud/ydelser  ________
22. Ingen af ovenstående eller andre tilbud/ydelser ☐

Har institutionen andre tilbud/ydelser målrettet fagpersoner?

Sæt ét eller flere kryds.
1. Undervisning, kurser og foredrag for fagpersoner ☐
2. Supervision eller rådgivning af fagpersoner ☐
3. Andet, beskriv tilbud/ydelser  ________
4. Ingen af ovenstående eller andre tilbud/ydelser ☐

Har institutionen en overordnet fælles pædagogisk tilgang på tværs af institutionens 
afdelinger, eller er den pædagogiske tilgang forskellig på de forskellige afdelinger?

Sæt ét kryds
1. Overordnet fælles pædagogisk tilgang på tværs af afdelinger ☐
2. Forskellige pædagogiske tilgange på forskellige afdelinger ☐
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Hvordan vil du overordnet beskrive den pædagogiske tilgang i arbejdet med de 
anbragte børn og unge på institutionen? 
Nedenfor præsenteres nogle forskellige tilgange inden for pædagogisk praksis. Læs 
beskrivelserne grundigt, og vælg den eller de pædagogiske tilgange, som passer bedst 
på institutionens pædagogiske praksis. Vælg højst 3 tilgange, og sæt dem i prioriteret 
rækkefølge ved at give dem et tal fra 1 til 3, hvor 1 er den tilgang, der anvendes 
mest/er mest dækkende for institutionens praksis, og 3 er den af de tre tilgange, der 
anvendes mindst/er mindst dækkende for institutionens praksis. Hvis der er flere 
end tre tilgange, som passer på institutionernes pædagogiske praksis, bedes du vælge 
de tre tilgange, som institutionen har mest fokus på.

Du får mulighed for at uddybe din besvarelse efterfølgende.

Miljøpædagogisk/-terapeutisk tilgang
Den miljøpædagogiske/-terapeutiske tilgang er en faglig tilgang, som har fokus på at 
styrke barnets/den unges praktiske og sociale færdigheder ved bevidst at tilrettelægge 
det daglige miljø, herunder fysiske rammer, daglige samvær, rutine og struktur på 
en måde, som styrker barnets/den unges udvikling.

Den miljøpædagogiske/-terapeutiske tilgang tager ofte udgangspunkt i psyko-
dynamisk tænkning og kan ses som en slags psykoterapi, der foregår i hverdagen.

Den miljøpædagogiske/-terapeutiske tilgang benytter sig bl.a. af metoder som 
spejling og jeg-støtte.

Tilknytnings- og relationsfokuseret tilgang
Den tilknytnings- og relationsfokuserede tilgang er en faglig tilgang, som har fokus 
på at styrke barnets/den unges relationer og tilknytningsevne. Tilgangen har blandt 
andet fokus på at styrke barnets/den unges selvforståelse, selvværd og selvtillid ved 
at tilbyde barnet/den unge nogle trygge og tillidsvækkende relationer.

Den tilknytnings- og relationsfokuserede tilgang bygger på en forståelse af, at 
det er i samspil med andre, at vi udvikler os som mennesker. Tilgangen har ofte 
fokus på barnets tidlige udvikling og tager bl.a. udgangspunkt i psykoanalytisk 
udviklingspsykologi, tilknytningsteori og selvpsykologien.

Den tilknytnings- og relationsfokuserede tilgang kan fx være en mentalise-
ringsbaseret tilgang, relationspædagogisk tilgang eller udviklingsfokuseret tilgang 
og benytter sig bl.a. af metoder som mentalisering, udviklingsstøttende samtaler, 
Nærmeste udviklingszone (NUZO).
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Systemisk tilgang
Den systemiske tilgang er en faglig tilgang, som ser barnets/den unges problemer 
i relation til de systemer (fx en familie, en døgninstitution, en skole), som barnet/
den unge indgår i. Problemet er således ikke knyttet til barnet/den unge, men 
nærmere til de systemer, barnet/den unge indgår i. Behandlingen af barnets/den 
unges problemer sker derfor gennem inddragelse af de relationer og systemer, som 
barnet/den unge indgår i.

Den systemiske tilgang tager udgangspunkt i systemisk teori. Det er en holistisk 
tilgang, som forstår mennesker som systemer, som indgår i andre systemer, og som 
gensidigt påvirker hinanden. Selv små ændringer i et system kan have en påvirkning 
på hele systemet.

Den systemiske tilgang knyttes ofte sammen med en relationel eller narrativ 
tilgang og benytter sig bl.a. af metoder som systemisk terapi og narrativ samtale.

Ressourceorienteret og anerkendende tilgang
Den ressourceorienterede og anerkendende tilgang er en faglig tilgang, som har 
fokus på at motivere barnet/den unge til positiv forandring ved at fokusere på 
muligheder frem for begrænsninger. Tilgangen har således fokus på at undersøge, 
hvad der virker, og hvorfor det virker, for på den måde at blive klogere på, hvordan 
den ønskede adfærd kan opnås.

Den ressourceorienterede og anerkendende tilgang har bl.a. udgangspunkt i 
anerkendelsesteori og positiv psykologi. Tilgangen bygger på en grundantagelse om, 
at mennesket har brug for anerkendelse for at udvikle sig bedst muligt.

Den ressourceorienterede og anerkendende tilgang kan fx være en anerkendende 
eller motivationspædagogisk tilgang og benytter og bl.a. af metoder som værdsættende 
samtaler (Appreciative Inquiry) og KRAP.

Strukturpædagogisk tilgang
Den strukturpædagogiske tilgang er en faglig tilgang, som har fokus på at tilbyde 
barnet/den unge en overskuelig, forudsigelig og rolig hverdag gennem struktur, 
rammer og regler. Tilgangen har således fokus på at skabe et tilpas roligt og forud-
sigeligt miljø, til at barnet/den unge føler sig tryg og derved bliver modtagelig over 
for behandling.

Den strukturpædagogiske tilgang bygger på en forståelse af, at de manglende 
indre strukturer i barnet/den unge nødvendiggør ydre struktur i form af faste 
rammer og regler.

Den strukturpædagogiske tilgang kan fx være en autismepædagogisk tilgang, 
stressreducerende tilgang, konsekvenspædagogisk tilgang eller struktureret pædagogik 
og benytter sig bl.a. af metoder som Low Arousal og TEACCH.
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Kognitiv tilgang
Den kognitive tilgang er en faglig tilgang, som har fokus på barnets/den unges 
kognitive strukturer og udvikling. Tilgangen har således fokus på at ændre barnets/
den unges adfærd ved at ændre barnets/den unges tankegang.

Den kognitive tilgang tager udgangspunkt i kognitiv teori og bygger på en 
forståelse af, at vores tanker og erkendelse af verden betyder noget for den måde, vi 
handler på. Det er altså de tanker, vi har om en situation, og ikke situationen selv, 
der er problematisk eller udløser negative følelser.

Den kognitive tilgang benytter sig bl.a. af metoder som kognitiv terapi, KAT-kas-
sen, Aggression Replacement Training (ART) og KRAP.

Neuropædagogisk tilgang
Den neuropædagogiske tilgang er en faglig tilgang, som har fokus på hjernens 
funktion og udvikling. Tilgangen har således fokus på at afdække “skævt” udviklede 
funktionsområder hos barnet/den unge og støtte barnet/den unge til håndteringen 
af dette enten ved at styrke det område, som ikke fungerer, eller ved at kompensere 
for fejludviklingen ved at fokusere på de områder, som fungerer.

Den neuropædagogiske tilgang er et samspil mellem pædagogik og neuropsykologi, 
hvor neuropsykologien undersøger sammenhænge mellem hjerneprocesser, psyke og 
adfærd, og hvor pædagogikken tilrettelægges på baggrund af viden om disse processer.

Den neuropædagogiske tilgang ses ofte i sammenhæng med en udviklings- og 
tilknytningsfokuseret eller kognitiv tilgang og benytter sig bl.a. af metoder som 
Almindelig Daglig Livsførelse (ADL) og Neurolingvistisk programmering (NLP).

Inklusionspædagogisk tilgang
Den inklusionspædagogiske tilgang er en faglig tilgang, som har fokus på at støtte 
barnet/den unge i at udvikle en positiv identitet og give følelse af normalitet. 
Tilgangen har således fokus på at udvide barnets/den unges normalitetsforståelse, 
ved at barnet/den unge på trods af sine vanskeligheder og særlige behov inkluderes 
i et socialt fællesskab, som giver barnet/den unge en mulighed for at lære at fungere 
i det samfund, der venter barnet/den unge efter endt anbringelse.

Den inklusionspædagogiske tilgang bygger på en grundantagelse om, at alle 
børn og unge har ret at føle sig som værdifulde og betydningsfulde mennesker i 
et fællesskab. Inklusion handler således ikke blot om fysisk inklusion, men også 
om at barnet/den unge deltager aktivt, er anerkendt og accepteret på lige fod med 
jævnaldrende.

Den inklusionspædagogiske tilgang kan eksempelvis være en hverdagslivspæda-
gogisk tilgang, hvor der er fokus på at tilbyde barnet/den unge familiære rammer 
og med fokus på deltagelse i lokalmiljøets hverdagsliv.
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Empowermenttilgang
Empowermenttilgangen er en faglig tilgang, som har fokus på at modvirke afmagt og 
afhængighed hos barnet/den unge samt at opnå selvstændighed. Tilgangen har således 
fokus på at støtte barnet/den unge til at kunne handle selv gennem bevidstliggørelse 
og styrke barnets/den unges selvtillid og motivation for at komme videre i eget liv.

Empowermenttilgangen bygger på en grundantagelse om, at det er barnet/den 
unge, der er ekspert i sit eget liv og selv ved, hvad der kan fungere i forhold til en 
given problemstilling. Det er således barnet/den unge selv, der har retten til at 
definere såvel problem som løsning inden for de givne rammer.

Empowermenttilgangen benytter sig bl.a. af metoder som psykoedukation og 
den motiverende samtale.

Rehabiliteringstilgang
Rehabiliteringstilgangen er en faglig tilgang, som har fokus på, at barnet/den unge skal 
udvikle, genvinde, bibeholde eller forebygge forringelse af sine funktioner og evner med 
henblik på, at barnet/den unge opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Rehabiliteringstilgangen er en helhedsorienteret tilgang, som har fokus på hele 
barnets/den unges livssituation og har derfor en fysisk, psykisk og social dimension, 
hvor tiltagene udøves koordineret og i sammenhæng med den enkelte borgers 
værdigrundlag, hverdagsliv og fremtidsperspektiver.

Rehabiliteringstilgangen kan fx være en sanseorienteret tilgang eller en kom-
munikationspædagogisk tilgang og benytter sig bl.a. af metoder såsom Almindelig 
Daglig Livsførelse (ADL) og hverdagsrehabilitering.

Individuel tilgang
Den individuelle tilgang er en individuel tilrettelagt tilgang, hvor valget af den 
pædagogiske tilgang afhænger af barnets/den unges unikke situation og individuelle 
behov.

Den individuelle tilgang bygger på en tankegang om, at ethvert barn/ung har ret 
til at blive behandlet individuelt ud fra en særligt tilrettelagt og målrettet behand-
lingstænkning, der tager højde for barnets/den unges historie og følelsesmæssige 
samt kognitive forudsætninger for at indgå i kontakt og relation med sin omverden.
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Vælg højst 3 tilgange og sæt dem i prioriteret rækkefølge ved at give dem et tal fra 1 
til 3, hvor 1 er den tilgang, der anvendes mest/er mest dækkende for institutionens 
praksis, og 3 er den af de tre tilgange, der anvendes mindst/er mindst dækkende for 
institutionens praksis.

Miljøpædagogisk/-terapeutisk tilgang _____

Tilknytnings- og relationsfokuseret tilgang _____

Systemisk tilgang _____

Ressourceorienteret og anerkendende tilgang _____

Strukturpædagogisk tilgang _____

Kognitiv tilgang _____

Neuropædagogisk tilgang _____

Inklusionspædagogisk tilgang _____

Empowermenttilgang _____

Rehabiliteringstilgang _____

Individuel tilgang _____

Hvordan vil du overordnet beskrive den pædagogiske tilgang i arbejdet med de 
anbragte børn og unge på institutionens afdelinger?
Nedenfor præsenteres nogle forskellige tilgange inden for pædagogisk praksis. Læs 
beskrivelserne grundigt, og vælg den eller de pædagogiske tilgange, som passer bedst 
på afdelingernes pædagogiske praksis. Vælg højst 3 tilgange for hver afdeling, og sæt 
dem i prioriteret rækkefølge ved at give dem et tal fra 1 til 3, hvor 1 er den tilgang, 
der anvendes mest/er mest dækkende for afdelingerne praksis, og 3 er den af de tre 
tilgange, som anvendes mindst/er mindst dækkende for afdelingernes praksis. Hvis 
der er flere end tre tilgange, som passer på afdelingernes pædagogiske praksis, bedes 
du vælge de tre tilgange, som afdelingerne har mest fokus på.

Du får mulighed for at uddybe din besvarelse efterfølgende.

Miljøpædagogisk/-terapeutisk tilgang
Den miljøpædagogiske/-terapeutiske tilgang er en faglig tilgang, som har fokus på at 
styrke barnets/den unges praktiske og sociale færdigheder ved bevidst at tilrettelægge 
det daglige miljø, herunder fysiske rammer, daglige samvær, rutine og struktur på 
en måde, som styrker barnets/den unges udvikling.

Den miljøpædagogiske/-terapeutiske tilgang tager ofte udgangspunkt i psyko-
dynamisk tænkning og kan ses som en slags psykoterapi, der foregår i hverdagen.

Den miljøpædagogiske/-terapeutiske tilgang benytter sig bl.a. af metoder som 
spejling og jeg-støtte.
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Tilknytnings- og relationsfokuseret tilgang
Den tilknytnings- og relationsfokuserede tilgang er en faglig tilgang, som har fokus 
på at styrke barnets/den unges relationer og tilknytningsevne. Tilgangen har blandt 
andet fokus på at styrke barnets/den unges selvforståelse, selvværd og selvtillid ved 
at tilbyde barnet/den unge nogle trygge og tillidsvækkende relationer.

Den tilknytnings- og relationsfokuserede tilgang bygger på en forståelse af, at 
det er i samspil med andre, at vi udvikler os som mennesker. Tilgangen har ofte 
fokus på barnets tidlige udvikling og tager bl.a. udgangspunkt i psykoanalytisk 
udviklingspsykologi, tilknytningsteori og selvpsykologien.

Den tilknytnings- og relationsfokuserede tilgang kan fx være en mentalise-
ringsbaseret tilgang, relationspædagogisk tilgang eller udviklingsfokuseret tilgang 
og benytter sig bl.a. af metoder som mentalisering, udviklingsstøttende samtaler, 
Nærmeste udviklingszone (NUZO).

Systemisk tilgang
Den systemiske tilgang er en faglig tilgang, som ser barnets/den unges problemer 
i relation til de systemer (fx en familie, en døgninstitution, en skole), som barnet/
den unge indgår i. Problemet er således ikke knyttet til barnet/den unge, men 
nærmere til de systemer, barnet/den unge indgår i. Behandlingen af barnets/den 
unges problemer sker derfor gennem inddragelse af de relationer og systemer, som 
barnet/den unge indgår i.

Den systemiske tilgang tager udgangspunkt i systemisk teori. Det er en holistisk 
tilgang, som forstår mennesker som systemer, som indgår i andre systemer, og som 
gensidigt påvirker hinanden. Selv små ændringer i et system kan have en påvirkning 
på hele systemet.

Den systemiske tilgang knyttes ofte sammen med en relationel eller narrativ 
tilgang og benytter sig bl.a. af metoder som systemisk terapi og narrativ samtale.

Ressourceorienteret og anerkendende tilgang
Den ressourceorienterede og anerkendende tilgang er en faglig tilgang, som har 
fokus på at motivere barnet/den unge til positiv forandring ved at fokusere på 
muligheder frem for begrænsninger. Tilgangen har således fokus på at undersøge, 
hvad der virker, og hvorfor det virker, for på den måde at blive klogere på, hvordan 
den ønskede adfærd kan opnås.

Den ressourceorienterede og anerkendende tilgang har bl.a. udgangspunkt i 
anerkendelsesteori og positiv psykologi. Tilgangen bygger på en grundantagelse om, 
at mennesket har brug for anerkendelse for at udvikle sig bedst muligt.

Den ressourceorienterede og anerkendende tilgang kan fx være en anerkendende 
eller motivationspædagogisk tilgang og benytter og bl.a. af metoder som værdsættende 
samtaler (Appreciative Inquiry) og KRAP.
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Strukturpædagogisk tilgang
Den strukturpædagogiske tilgang er en faglig tilgang, som har fokus på at tilbyde 
barnet/den unge en overskuelig, forudsigelig og rolig hverdag gennem struktur, 
rammer og regler. Tilgangen har således fokus på at skabe et tilpas roligt og forud-
sigeligt miljø, til at barnet/den unge føler sig tryg og derved bliver modtagelig over 
for behandling.

Den strukturpædagogiske tilgang bygger på en forståelse af, at de manglende 
indre strukturer i barnet/den unge nødvendiggør ydre struktur i form af faste 
rammer og regler.

Den strukturpædagogiske tilgang kan fx være en autismepædagogisk tilgang, 
stressreducerende tilgang, konsekvenspædagogisk tilgang eller struktureret pædagogik 
og benytter sig bl.a. af metoder som Low Arousal og TEACCH.

Kognitiv tilgang
Den kognitive tilgang er en faglig tilgang, som har fokus på barnets/den unges 
kognitive strukturer og udvikling. Tilgangen har således fokus på at ændre barnets/
den unges adfærd ved at ændre barnets/den unges tankegang.

Den kognitive tilgang tager udgangspunkt i kognitiv teori og bygger på en 
forståelse af, at vores tanker og erkendelse af verden betyder noget for den måde, vi 
handler på. Det er altså de tanker, vi har om en situation, og ikke situationen selv, 
der er problematisk eller udløser negative følelser.

Den kognitive tilgang benytter sig bl.a. af metoder som kognitiv terapi, KAT-kas-
sen, Aggression Replacement Training (ART) og KRAP.

Neuropædagogisk tilgang
Den neuropædagogiske tilgang er en faglig tilgang, som har fokus på hjernens 
funktion og udvikling. Tilgangen har således fokus på at afdække “skævt” udviklede 
funktionsområder hos barnet/den unge og støtte barnet/den unge til håndteringen 
af dette enten ved at styrke det område, som ikke fungerer, eller ved at kompensere 
for fejludviklingen ved at fokusere på de områder, som fungerer.

Den neuropædagogiske tilgang er et samspil mellem pædagogik og neuropsykologi, 
hvor neuropsykologien undersøger sammenhænge mellem hjerneprocesser, psyke og 
adfærd, og hvor pædagogikken tilrettelægges på baggrund af viden om disse processer.

Den neuropædagogiske tilgang ses ofte i sammenhæng med en udviklings- og 
tilknytningsfokuseret eller kognitiv tilgang og benytter sig bl.a. af metoder som 
Almindelig Daglig Livsførelse (ADL) og Neurolingvistisk programmering (NLP).
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Inklusionspædagogisk tilgang
Den inklusionspædagogiske tilgang er en faglig tilgang, som har fokus på at støtte 
barnet/den unge i at udvikle en positiv identitet og give følelse af normalitet. 
Tilgangen har således fokus på at udvide barnets/den unges normalitetsforståelse, 
ved at barnet/den unge på trods af sine vanskeligheder og særlige behov inkluderes 
i et socialt fællesskab, som giver barnet/den unge en mulighed for at lære at fungere 
i det samfund, der venter barnet/den unge efter endt anbringelse.

Den inklusionspædagogiske tilgang bygger på en grundantagelse om, at alle børn og 
unge har ret at føle sig som værdifulde og betydningsfulde mennesker i et fællesskab. 
Inklusion handler således ikke blot om fysisk inklusion, men også om at barnet/den 
unge deltager aktivt, er anerkendt og accepteret på lige fod med jævnaldrende.

Den inklusionspædagogiske tilgang kan eksempelvis være en hverdagslivspæda-
gogisk tilgang, hvor der er fokus på at tilbyde barnet/den unge familiære rammer 
og med fokus på deltagelse i lokalmiljøets hverdagsliv.

Empowermenttilgang
Empowermenttilgangen er en faglig tilgang, som har fokus på at modvirke afmagt og 
afhængighed hos barnet/den unge samt at opnå selvstændighed. Tilgangen har således 
fokus på at støtte barnet/den unge til at kunne handle selv gennem bevidstliggørelse 
og styrke barnets/den unges selvtillid og motivation for at komme videre i eget liv.

Empowermenttilgangen bygger på en grundantagelse om, at det er barnet/den 
unge, der er ekspert i sit eget liv og selv ved, hvad der kan fungere i forhold til en 
given problemstilling. Det er således barnet/den unge selv, der har retten til at 
definere såvel problem som løsning inden for de givne rammer.

Empowermenttilgangen benytter sig bl.a. af metoder som psykoedukation og 
den motiverende samtale.

Rehabiliteringstilgang
Rehabiliteringstilgangen er en faglig tilgang, som har fokus på, at barnet/den unge skal 
udvikle, genvinde, bibeholde eller forebygge forringelse af sine funktioner og evner med 
henblik på, at barnet/den unge opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt.

Rehabiliteringstilgangen er en helhedsorienteret tilgang, som har fokus på hele 
barnets/den unges livssituation og har derfor en fysisk, psykisk og social dimension, 
hvor tiltagene udøves koordineret og i sammenhæng med den enkelte borgers 
værdigrundlag, hverdagsliv og fremtidsperspektiver.

Rehabiliteringstilgangen kan fx være en sanseorienteret tilgang eller en kom-
munikationspædagogisk tilgang og benytter sig bl.a. af metoder såsom Almindelig 
Daglig Livsførelse (ADL) og hverdagsrehabilitering.
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Individuel tilgang
Den individuelle tilgang er en individuel tilrettelagt tilgang, hvor valget af den pæda-
gogiske tilgang afhænger af barnets/den unges unikke situation og individuelle behov.

Den individuelle tilgang bygger på en tankegang om, at ethvert barn/ung har ret 
til at blive behandlet individuelt ud fra en særligt tilrettelagt og målrettet behand-
lingstænkning, der tager højde for barnets/den unges historie og følelsesmæssige 
samt kognitive forudsætninger for at indgå i kontakt og relation med sin omverden.

Afdeling 1 (hovedafdeling)
Vælg højst 3 tilgange, og sæt dem i prioriteret rækkefølge ved at give dem et tal fra 
1 til 3, hvor 1 er den tilgang, der anvendes mest/er mest dækkende for afdelingens 
praksis, og 3 er den af de tre tilgange, som anvendes mindst/er mindst dækkende 
for afdelingens praksis.

Miljøpædagogisk/-terapeutisk tilgang _____

Tilknytnings- og relationsfokuseret tilgang _____

Systemisk tilgang _____

Ressourceorienteret og anerkendende tilgang _____

Strukturpædagogisk tilgang _____

Kognitiv tilgang _____

Neuropædagogisk tilgang _____

Inklusionspædagogisk tilgang _____

Empowermenttilgang _____

Rehabiliteringstilgang _____

Individuel tilgang _____
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Afdeling 2
Vælg højst 3 tilgange, og sæt dem i prioriteret rækkefølge ved at give dem et tal fra 
1 til 3, hvor 1 er den tilgang, der anvendes mest/er mest dækkende for afdelingens 
praksis, og 3 er den af de tre tilgange, som anvendes mindst/er mindst dækkende 
for afdelingens praksis.

Miljøpædagogisk/-terapeutisk tilgang _____

Tilknytnings- og relationsfokuseret tilgang _____

Systemisk tilgang _____

Ressourceorienteret og anerkendende tilgang _____

Strukturpædagogisk tilgang _____

Kognitiv tilgang _____

Neuropædagogisk tilgang _____

Inklusionspædagogisk tilgang _____

Empowermenttilgang _____

Rehabiliteringstilgang _____

Individuel tilgang _____

Afdeling 3
Vælg højst 3 tilgange, og sæt dem i prioriteret rækkefølge ved at give dem et tal fra 
1 til 3, hvor 1 er den tilgang, der anvendes mest/er mest dækkende for afdelingens 
praksis, og 3 er den af de tre tilgange, som anvendes mindst/er mindst dækkende 
for afdelingens praksis.

Miljøpædagogisk/-terapeutisk tilgang _____

Tilknytnings- og relationsfokuseret tilgang _____

Systemisk tilgang _____

Ressourceorienteret og anerkendende tilgang _____

Strukturpædagogisk tilgang _____

Kognitiv tilgang _____

Neuropædagogisk tilgang _____

Inklusionspædagogisk tilgang _____

Empowermenttilgang _____

Rehabiliteringstilgang _____

Individuel tilgang _____
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Afdeling 4
Vælg højst 3 tilgange, og sæt dem i prioriteret rækkefølge ved at give dem et tal fra 
1 til 3, hvor 1 er den tilgang, der anvendes mest/er mest dækkende for afdelingens 
praksis, og 3 er den af de tre tilgange, som anvendes mindst/er mindst dækkende 
for afdelingens praksis.

Miljøpædagogisk/-terapeutisk tilgang _____

Tilknytnings- og relationsfokuseret tilgang _____

Systemisk tilgang _____

Ressourceorienteret og anerkendende tilgang _____

Strukturpædagogisk tilgang _____

Kognitiv tilgang _____

Neuropædagogisk tilgang _____

Inklusionspædagogisk tilgang _____

Empowermenttilgang _____

Rehabiliteringstilgang _____

Individuel tilgang _____

Afdeling 5
Vælg højst 3 tilgange, og sæt dem i prioriteret rækkefølge ved at give dem et tal fra 
1 til 3, hvor 1 er den tilgang, der anvendes mest/er mest dækkende for afdelingens 
praksis, og 3 er den af de tre tilgange, som anvendes mindst/er mindst dækkende 
for afdelingens praksis.

Miljøpædagogisk/-terapeutisk tilgang _____

Tilknytnings- og relationsfokuseret tilgang _____

Systemisk tilgang _____

Ressourceorienteret og anerkendende tilgang _____

Strukturpædagogisk tilgang _____

Kognitiv tilgang _____

Neuropædagogisk tilgang _____

Inklusionspædagogisk tilgang _____

Empowermenttilgang _____

Rehabiliteringstilgang _____

Individuel tilgang _____
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Afdeling 6
Vælg højst 3 tilgange, og sæt dem i prioriteret rækkefølge ved at give dem et tal fra 
1 til 3, hvor 1 er den tilgang, der anvendes mest/er mest dækkende for afdelingens 
praksis, og 3 er den af de tre tilgange, som anvendes mindst/er mindst dækkende 
for afdelingens praksis.

Miljøpædagogisk/-terapeutisk tilgang _____

Tilknytnings- og relationsfokuseret tilgang _____

Systemisk tilgang _____

Ressourceorienteret og anerkendende tilgang _____

Strukturpædagogisk tilgang _____

Kognitiv tilgang _____

Neuropædagogisk tilgang _____

Inklusionspædagogisk tilgang _____

Empowermenttilgang _____

Rehabiliteringstilgang _____

Individuel tilgang _____

Afdeling 7
Vælg højst 3 tilgange, og sæt dem i prioriteret rækkefølge ved at give dem et tal fra 
1 til 3, hvor 1 er den tilgang, der anvendes mest/er mest dækkende for afdelingens 
praksis, og 3 er den af de tre tilgange, som anvendes mindst/er mindst dækkende 
for afdelingens praksis.

Miljøpædagogisk/-terapeutisk tilgang _____

Tilknytnings- og relationsfokuseret tilgang _____

Systemisk tilgang _____

Ressourceorienteret og anerkendende tilgang _____

Strukturpædagogisk tilgang _____

Kognitiv tilgang _____

Neuropædagogisk tilgang _____

Inklusionspædagogisk tilgang _____

Empowermenttilgang _____

Rehabiliteringstilgang _____

Individuel tilgang _____
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Afdeling 8
Vælg højst 3 tilgange, og sæt dem i prioriteret rækkefølge ved at give dem et tal fra 
1 til 3, hvor 1 er den tilgang, der anvendes mest/er mest dækkende for afdelingens 
praksis, og 3 er den af de tre tilgange, som anvendes mindst/er mindst dækkende 
for afdelingens praksis.

Miljøpædagogisk/-terapeutisk tilgang _____

Tilknytnings- og relationsfokuseret tilgang _____

Systemisk tilgang _____

Ressourceorienteret og anerkendende tilgang _____

Strukturpædagogisk tilgang _____

Kognitiv tilgang _____

Neuropædagogisk tilgang _____

Inklusionspædagogisk tilgang _____

Empowermenttilgang _____

Rehabiliteringstilgang _____

Individuel tilgang _____

Afdeling 9
Vælg højst 3 tilgange, og sæt dem i prioriteret rækkefølge ved at give dem et tal fra 
1 til 3, hvor 1 er den tilgang, der anvendes mest/er mest dækkende for afdelingens 
praksis, og 3 er den af de tre tilgange, som anvendes mindst/er mindst dækkende 
for afdelingens praksis.

Miljøpædagogisk/-terapeutisk tilgang _____

Tilknytnings- og relationsfokuseret tilgang _____

Systemisk tilgang _____

Ressourceorienteret og anerkendende tilgang _____

Strukturpædagogisk tilgang _____

Kognitiv tilgang _____

Neuropædagogisk tilgang _____

Inklusionspædagogisk tilgang _____

Empowermenttilgang _____

Rehabiliteringstilgang _____

Individuel tilgang _____
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Afdeling 10
Vælg højst 3 tilgange, og sæt dem i prioriteret rækkefølge ved at give dem et tal fra 
1 til 3, hvor 1 er den tilgang, der anvendes mest/er mest dækkende for afdelingens 
praksis, og 3 er den af de tre tilgange, som anvendes mindst/er mindst dækkende 
for afdelingens praksis.

Miljøpædagogisk/-terapeutisk tilgang _____

Tilknytnings- og relationsfokuseret tilgang _____

Systemisk tilgang _____

Ressourceorienteret og anerkendende tilgang _____

Strukturpædagogisk tilgang _____

Kognitiv tilgang _____

Neuropædagogisk tilgang _____

Inklusionspædagogisk tilgang _____

Empowermenttilgang _____

Rehabiliteringstilgang _____

Individuel tilgang _____

Oplevede du, at svarkategorierne i forrige spørgsmål vedrørende den pædagogiske 
tilgang på institutionen var dækkende i forhold til institutionens praksis?

Sæt ét kryds.
1. Ja      ☐
2. Nej, beskriv da institutionens pædagogiske tilgang _____

Benytter institutionen sig af standardiserede metoder, redskaber, programmer 
eller lignende (fx KRAP, MST, ICDP) i arbejdet med de anbragte børn og unge?

Sæt ét kryds.
1. Ja  ☐
2. Nej  ☐

© Forlaget Klim



422

Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

Benytter institutionen sig af de samme standardiserede metoder, redskaber, 
programmer eller lignende (fx KRAP, MST, ICDP) på tværs af institutionens 
afdelinger, eller benyttes der forskellige metoder på de forskellige afdelinger?

Sæt ét kryds.
1. Samme standardiserede metoder, redskaber, programmer eller lignende  

(fx KRAP, MST, ICDP) på tværs af institutionens afdelinger ☐
2. Forskellige standardiserede metoder, redskaber, programmer eller  

lignende (fx KRAP, MST, ICDP) på forskellige afdelinger ☐

Hvilke standardiserede metoder, redskaber, programmer eller lignende (fx KRAP, 
MST, ICDP) benyttes på institutionen?

Sæt ét eller flere kryds.
1. Kognitiv Ressourcefokuseret og  

Anerkendende Pædagogik (KRAP) ☐
2. International Child Development 

Program (ICDP) ☐
3. Aggression Replacement Training  

(ART) ☐
4. Multisystemisk terapi (MST) ☐
5. Social færdighedstræning ☐
6. Kognitiv terapi ☐
7. Psykodynamisk terapi ☐
8. Psykoedukation ☐
9. Mindfulness Based Stress Reduction ☐
10. Værdsættende samtale  

(Appreciative Inquiry) ☐

11. Motiverende samtale (MI) ☐
12. Jeg-støttende samtale ☐
13. Marte Meo ☐
14. Kat-kassen ☐
15. TEACCH ☐
16. Picture Exchange Communication 

System (PECS) ☐
17. Tegn til Tale (TTT) ☐
18. Low Arousal ☐
19. Kropsterapi ☐
20. Pædagogisk massage ☐
21. Akupunktur ☐
22. Andet, beskriv metode(r)  _____

Hvilke standardiserede metoder, redskaber, programmer eller lignende (fx KRAP, 
MST, ICDP) benyttes på institutionens afdelinger?

Sæt ét eller flere kryds.
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Afdeling 1 (hovedafdelingen)?

1. Kognitiv Ressourcefokuseret og  
Anerkendende Pædagogik (KRAP) ☐

2. International Child Development 
Program (ICDP) ☐

3. Aggression Replacement Training  
(ART) ☐

4. Multisystemisk terapi (MST) ☐
5. Social færdighedstræning ☐
6. Kognitiv terapi ☐
7. Psykodynamisk terapi ☐
8. Psykoedukation ☐
9. Mindfulness Based Stress Reduction ☐
10. Værdsættende samtale  

(Appreciative Inquiry) ☐

11. Motiverende samtale (MI) ☐
12. Jeg-støttende samtale ☐
13. Marte Meo ☐
14. Kat-kassen ☐
15. TEACCH ☐
16. Picture Exchange Communication 

System (PECS) ☐
17. Tegn til Tale (TTT) ☐
18. Low Arousal ☐
19. Kropsterapi ☐
20. Pædagogisk massage ☐
21. Akupunktur ☐
22. Andet, beskriv metode(r)  _____

Afdeling 2
1. Kognitiv Ressourcefokuseret og  

Anerkendende Pædagogik (KRAP) ☐
2. International Child Development 

Program (ICDP) ☐
3. Aggression Replacement Training  

(ART) ☐
4. Multisystemisk terapi (MST) ☐
5. Social færdighedstræning ☐
6. Kognitiv terapi ☐
7. Psykodynamisk terapi ☐
8. Psykoedukation ☐
9. Mindfulness Based Stress Reduction ☐
10. Værdsættende samtale  

(Appreciative Inquiry) ☐

11. Motiverende samtale (MI) ☐
12. Jeg-støttende samtale ☐
13. Marte Meo ☐
14. Kat-kassen ☐
15. TEACCH ☐
16. Picture Exchange Communication 

System (PECS) ☐
17. Tegn til Tale (TTT) ☐
18. Low Arousal ☐
19. Kropsterapi ☐
20. Pædagogisk massage ☐
21. Akupunktur ☐
22. Andet, beskriv metode(r)  _____
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Afdeling 3
1. Kognitiv Ressourcefokuseret og  

Anerkendende Pædagogik (KRAP) ☐
2. International Child Development 

Program (ICDP) ☐
3. Aggression Replacement Training  

(ART) ☐
4. Multisystemisk terapi (MST) ☐
5. Social færdighedstræning ☐
6. Kognitiv terapi ☐
7. Psykodynamisk terapi ☐
8. Psykoedukation ☐
9. Mindfulness Based Stress Reduction ☐
10. Værdsættende samtale  

(Appreciative Inquiry) ☐

11. Motiverende samtale (MI) ☐
12. Jeg-støttende samtale ☐
13. Marte Meo ☐
14. Kat-kassen ☐
15. TEACCH ☐
16. Picture Exchange Communication 

System (PECS) ☐
17. Tegn til Tale (TTT) ☐
18. Low Arousal ☐
19. Kropsterapi ☐
20. Pædagogisk massage ☐
21. Akupunktur ☐
22. Andet, beskriv metode(r)  _____

Afdeling 4
1. Kognitiv Ressourcefokuseret og  

Anerkendende Pædagogik (KRAP) ☐
2. International Child Development 

Program (ICDP) ☐
3. Aggression Replacement Training  

(ART) ☐
4. Multisystemisk terapi (MST) ☐
5. Social færdighedstræning ☐
6. Kognitiv terapi ☐
7. Psykodynamisk terapi ☐
8. Psykoedukation ☐
9. Mindfulness Based Stress Reduction ☐
10. Værdsættende samtale  

(Appreciative Inquiry) ☐

11. Motiverende samtale (MI) ☐
12. Jeg-støttende samtale ☐
13. Marte Meo ☐
14. Kat-kassen ☐
15. TEACCH ☐
16. Picture Exchange Communication 

System (PECS) ☐
17. Tegn til Tale (TTT) ☐
18. Low Arousal ☐
19. Kropsterapi ☐
20. Pædagogisk massage ☐
21. Akupunktur ☐
22. Andet, beskriv metode(r)  _____
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Afdeling 5
1. Kognitiv Ressourcefokuseret og  

Anerkendende Pædagogik (KRAP) ☐
2. International Child Development 

Program (ICDP) ☐
3. Aggression Replacement Training  

(ART) ☐
4. Multisystemisk terapi (MST) ☐
5. Social færdighedstræning ☐
6. Kognitiv terapi ☐
7. Psykodynamisk terapi ☐
8. Psykoedukation ☐
9. Mindfulness Based Stress Reduction ☐
10. Værdsættende samtale  

(Appreciative Inquiry) ☐

11. Motiverende samtale (MI) ☐
12. Jeg-støttende samtale ☐
13. Marte Meo ☐
14. Kat-kassen ☐
15. TEACCH ☐
16. Picture Exchange Communication 

System (PECS) ☐
17. Tegn til Tale (TTT) ☐
18. Low Arousal ☐
19. Kropsterapi ☐
20. Pædagogisk massage ☐
21. Akupunktur ☐
22. Andet, beskriv metode(r)  _____

Afdeling 6
1. Kognitiv Ressourcefokuseret og  

Anerkendende Pædagogik (KRAP) ☐
2. International Child Development 

Program (ICDP) ☐
3. Aggression Replacement Training  

(ART) ☐
4. Multisystemisk terapi (MST) ☐
5. Social færdighedstræning ☐
6. Kognitiv terapi ☐
7. Psykodynamisk terapi ☐
8. Psykoedukation ☐
9. Mindfulness Based Stress Reduction ☐
10. Værdsættende samtale  

(Appreciative Inquiry) ☐

11. Motiverende samtale (MI) ☐
12. Jeg-støttende samtale ☐
13. Marte Meo ☐
14. Kat-kassen ☐
15. TEACCH ☐
16. Picture Exchange Communication 

System (PECS) ☐
17. Tegn til Tale (TTT) ☐
18. Low Arousal ☐
19. Kropsterapi ☐
20. Pædagogisk massage ☐
21. Akupunktur ☐
22. Andet, beskriv metode(r)  _____
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Afdeling 7
1. Kognitiv Ressourcefokuseret og  

Anerkendende Pædagogik (KRAP) ☐
2. International Child Development 

Program (ICDP) ☐
3. Aggression Replacement Training  

(ART) ☐
4. Multisystemisk terapi (MST) ☐
5. Social færdighedstræning ☐
6. Kognitiv terapi ☐
7. Psykodynamisk terapi ☐
8. Psykoedukation ☐
9. Mindfulness Based Stress Reduction ☐
10. Værdsættende samtale  

(Appreciative Inquiry) ☐

11. Motiverende samtale (MI) ☐
12. Jeg-støttende samtale ☐
13. Marte Meo ☐
14. Kat-kassen ☐
15. TEACCH ☐
16. Picture Exchange Communication 

System (PECS) ☐
17. Tegn til Tale (TTT) ☐
18. Low Arousal ☐
19. Kropsterapi ☐
20. Pædagogisk massage ☐
21. Akupunktur ☐
22. Andet, beskriv metode(r)  _____

Afdeling 8
1. Kognitiv Ressourcefokuseret og  

Anerkendende Pædagogik (KRAP) ☐
2. International Child Development 

Program (ICDP) ☐
3. Aggression Replacement Training  

(ART) ☐
4. Multisystemisk terapi (MST) ☐
5. Social færdighedstræning ☐
6. Kognitiv terapi ☐
7. Psykodynamisk terapi ☐
8. Psykoedukation ☐
9. Mindfulness Based Stress Reduction ☐
10. Værdsættende samtale  

(Appreciative Inquiry) ☐

11. Motiverende samtale (MI) ☐
12. Jeg-støttende samtale ☐
13. Marte Meo ☐
14. Kat-kassen ☐
15. TEACCH ☐
16. Picture Exchange Communication 

System (PECS) ☐
17. Tegn til Tale (TTT) ☐
18. Low Arousal ☐
19. Kropsterapi ☐
20. Pædagogisk massage ☐
21. Akupunktur ☐
22. Andet, beskriv metode(r)  _____
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Afdeling 9

1. Kognitiv Ressourcefokuseret og  
Anerkendende Pædagogik (KRAP) ☐

2. International Child Development 
Program (ICDP) ☐

3. Aggression Replacement Training  
(ART) ☐

4. Multisystemisk terapi (MST) ☐
5. Social færdighedstræning ☐
6. Kognitiv terapi ☐
7. Psykodynamisk terapi ☐
8. Psykoedukation ☐
9. Mindfulness Based Stress Reduction ☐
10. Værdsættende samtale  

(Appreciative Inquiry) ☐

11. Motiverende samtale (MI) ☐
12. Jeg-støttende samtale ☐
13. Marte Meo ☐
14. Kat-kassen ☐
15. TEACCH ☐
16. Picture Exchange Communication 

System (PECS) ☐
17. Tegn til Tale (TTT) ☐
18. Low Arousal ☐
19. Kropsterapi ☐
20. Pædagogisk massage ☐
21. Akupunktur ☐
22. Andet, beskriv metode(r)  _____

Afdeling 10
1. Kognitiv Ressourcefokuseret og  

Anerkendende Pædagogik (KRAP) ☐
2. International Child Development 

Program (ICDP) ☐
3. Aggression Replacement Training  

(ART) ☐
4. Multisystemisk terapi (MST) ☐
5. Social færdighedstræning ☐
6. Kognitiv terapi ☐
7. Psykodynamisk terapi ☐
8. Psykoedukation ☐
9. Mindfulness Based Stress Reduction ☐
10. Værdsættende samtale  

(Appreciative Inquiry) ☐

11. Motiverende samtale (MI) ☐
12. Jeg-støttende samtale ☐
13. Marte Meo ☐
14. Kat-kassen ☐
15. TEACCH ☐
16. Picture Exchange Communication 

System (PECS) ☐
17. Tegn til Tale (TTT) ☐
18. Low Arousal ☐
19. Kropsterapi ☐
20. Pædagogisk massage ☐
21. Akupunktur ☐
22. Andet, beskriv metode(r)  _____
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Hvilke elementer i omsorgsarbejdet med de anbragte børn og unge vægtes højest 
på institutionen?
Nedenfor præsenteres 6 forskellige elementer i omsorgsarbejdet med anbragte børn 
og unge. Du skal prioritere de 6 elementer med tal fra 1 til 6, hvor tallet 1 gives 
til det element, du vurderer som det vigtigste, og tallet 6 gives til det element, du 
vurderer som det mindst vigtige. Hvert tal fra 1 til 6 må kun bruges en gang. Tallet 
noteres i feltet tilhørende hver af de 6 opgaver.

At skabe tryghed og forudsigelighed for barnet/den unge _____

At se barnet/den unge og vedkommendes individuelle behov _____

At skabe relationer til barnet/den unge gennem værdsættelse og anerkendelse _____

At udvikle barnets/den unges selvstændighed og færdigheder _____

At give barnet/den unge terapeutisk behandling _____

At støtte barnet/den unge i at få en skolefaglig ballast _____

Er institutionen beskrevet som en behandlingsinstitution på Tilbudsportalen?

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐

Vurderer du, at børn og unge, der anbringes på institutionen, er mere eller mindre 
belastede nu end tidligere?

Sæt ét kryds.
1. Mere belastede  ☐
2. Ingen forskel  ☐
3. Mindre belastede  ☐
4. Ved ikke   ☐

CPR-numre på børn og unge
Du er næsten færdig. Du mangler blot at angive cpr-numre på de børn og unge, 
som senest har været anbragt på institutionen. Dette med henblik på at vi kan koble 
dette spørgeskemas data med data fra spørgeskemaet om barnet/den unge samt med 
registerdata om barnet/den unge.

Angiv CPR-nummeret på det barn/den unge, som senest er fraflyttet institutionen.
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CPR-nummer angives med 10 cifre fx 010120013032
Vær opmærksom på, at der ikke er krav om, at barnet/den unge og/eller barnets/den 
unges forældre skal skrive under på noget eller give tilsagn til databehandlingen, da 
videregivelsen sker med udgangspunkt i Forskningshjemlen i Databeskyttelseslovens § 10.
De har dog ret til at blive oplyst om undersøgelsen, herunder hvordan deres op-
lysninger bliver behandlet i forbindelse hermed. Derfor skal I som beskrevet i 
informationsmailen, i det omfang det er muligt, sende et oplysningsbrev videre til 
de involverede.

Angiv CPR-numre på de [X-ANTAL] børn/unge, som senest er fraflyttet insti-
tutionen.
Barn 1 er det barn/den unge, som senest er fraflyttet institutionen. Barn 2 er det 
barn/den unge, som næstsenest er fraflyttet institutionen og så fremdeles.

CPR-numre angives med 10 cifre fx 010120013032.
Vær opmærksom på, at der ikke er krav om, at barnet/den unge og/eller barnets/den 
unges forældre skal skrive under på noget eller give tilsagn til databehandlingen, da 
videregivelsen sker med udgangspunkt i Forskningshjemlen i Databeskyttelseslovens § 10.

De har dog ret til at blive oplyst om undersøgelsen, herunder hvordan deres 
oplysninger bliver behandlet i forbindelse hermed. Derfor skal I som beskrevet i 
informationsmailen, i det omfang det er muligt, sende et oplysningsbrev videre til 
de involverede.

Barn 1 _____ Barn 35 _____ Barn 68 _____

Barn 2 _____ Barn 36 _____ Barn 69 _____

Barn 3 _____ Barn 37 _____ Barn 70 _____

Barn 4 _____ Barn 38 _____ Barn 71 _____

Barn 5 _____ Barn 39 _____ Barn 72 _____

Barn 6 _____ Barn 40 _____ Barn 73 _____

Barn 7 _____ Barn 41 _____ Barn 74 _____

Barn 8 _____ Barn 42 _____ Barn 75 _____

Barn 9 _____ Barn 43 _____ Barn 76 _____

Barn 10 _____ Barn 44 _____ Barn 77 _____

Barn 11 _____ Barn 45 _____ Barn 78 _____

Barn 12 _____ Barn 46 _____ Barn 79 _____

Barn 13 _____ Barn 47 _____ Barn 80 _____

Barn 14 _____ Barn 48 _____ Barn 81 _____
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Barn 15 _____ Barn 49 _____ Barn 82 _____

Barn 16 _____ Barn 50 _____ Barn 83 _____

Barn 17 _____ Barn 51 _____ Barn 84 _____

Barn 18 _____ Barn 52 _____ Barn 85 _____

Barn 19 _____ Barn 53 _____ Barn 86 _____

Barn 20 _____ Barn 54 _____ Barn 87 _____

Barn 21 _____ Barn 55 _____ Barn 88 _____

Barn 22 _____ Barn 56 _____ Barn 89 _____

Barn 23 _____ Barn 57 _____ Barn 90 _____

Barn 24 _____ Barn 58 _____ Barn 91 _____

Barn 25 _____ Barn 59 _____ Barn 92 _____

Barn 26 _____ Barn 60 _____ Barn 93 _____

Barn 27 _____ Barn 61 _____ Barn 94 _____

Barn 28 _____ Barn 62 _____ Barn 95 _____

Barn 29 _____ Barn 63 _____ Barn 96 _____

Barn 30 _____ Barn 64 _____ Barn 97 _____

Barn 31 _____ Barn 65 _____ Barn 98 _____

Barn 32 _____ Barn 66 _____ Barn 99 _____

Barn 33 _____ Barn 67 _____ Barn 100 _____

Barn 34 _____

Afslutning
Hvis du har andre kommentarer til spørgeskemaet eller undersøgelsen, kan du 
skrive dem her:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Din besvarelse er modtaget. Mange tak for din deltagelse!
Tryk på “næste” for at afslutte spørgeskemaet.

Med venlig hilsen 
Inge Marie Bryderup, Signe Hald Andersen og Sofie Aggerbo Johansen.
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Du er blevet bedt om at udfylde dette spørgeskema, da du har været kontaktpædagog/
primærpædagog eller på anden måde har haft et særligt kendskab til et barn/en ung, 
som har været anbragt på institutionen [INSTITUTIONENS NAVN].

I det følgende præsenteres du for en række spørgsmål om barnet/den unge. Første 
afsnit omhandler en række baggrundspørgsmål om barnet/den unge og anbringelsens 
forløb. Næste afsnit omhandler barnets/den unges problematikker og særlige behov. 
Herefter præsenteres du for en række spørgsmål om barnets/den unges skolegang og 
fritid, om årsagerne til anbringelsen samt afslutningsvist om institutionens oplevelse 
af samarbejdet med den anbringende kommune.

Da undersøgelsen har fokus på at karakterisere de børn og unge, som bliver 
anbragt på institutioner, skal du i besvarelsen tage udgangspunkt i barnets/den unges 
situation ved indflytning samt iagttagelser fra det første år, barnet/den unge var 
anbragt på institutionen – dog med enkelte undtagelser i forbindelse med spørgsmål 
om samvær. Her skal du tage udgangspunkt i barnets/den unges situation i løbet af 
det sidste halve år, barnet/den unge var anbragt på institutionen. Dette vil fremgå 
af spørgsmålene.

I starten af spørgeskemaet bliver du bedt om at angive barnets/den unges cpr-num-
mer. Dette sker med henblik på, at vi efterfølgende kan koble undersøgelsens data 
med registerdata om fx barnets socioøkonomiske baggrund, hvilket har betydet, 
at vi har kunne reducere antallet af spørgsmål (og den forventede besvarelsestid) i 
spørgeskemaet markant. Disse oplysninger indsamles på baggrund af forsknings-
hjemlen samt med udgangspunkt i databeskyttelseslovens § 10, som giver tilladelse 
til, at I som institution kan videregive personoplysninger til forskere, som alene må 
anvendes til forskning (jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e og 
artikel 9, stk. 2, litra j, jf. artikel 89, stk. 1).

Spørgeskemaet tager ca. 35-40 minutter at udfylde. Vi anbefaler, at du, inden du 
påbegynder spørgeskemaet, finder barnets/den unges journal og/eller andre relevante 
dokumenter frem, da dette vil lette arbejdet i forhold til at besvare spørgeskemaet 
(og hermed også besvarelsestiden) samt sikre en så præcis karakteristik af barnet som 
muligt. Hvis du har behov for at holde en pause og lukke spørgeskemaet ned, før 
du er færdig med at udfylde det, vil det åbne der, hvor du er nået til i besvarelserne, 
når du trykker på linket igen.

Hvis der er spørgsmål, som du oplever er særligt svære at svare på, eller hvis du har 
kommentarer til spørgeskemaet eller undersøgelsen eller lignende, er der mulighed 
for at komme med kommentarer til sidst i spørgeskemaet.
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Spørgeskemaundersøgelsen er anonym og vil blive behandlet fortroligt.
Hvis du har spørgsmål, eller hvis du oplever problemer i forbindelse med udfyldelse 

af spørgeskemaet, kan du kontakte videnskabelig assistent Sofie Aggerbo Johansen 
på tlf. 99 40 28 19 eller mail sajo@socsci.aau.dk.

På forhånd tak for din tid. Vi sætter stor pris på, at du besvarer spørgeskemaet 
og dermed bidrager til at belyse det socialpædagogiske arbejde med anbragte børn 
og unge på døgninstitutioner og opholdssteder.

Med venlig hilsen
Inge Marie Bryderup, Signe Hald Andersen og Sofie Aggerbo Johansen.
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Baggrundsspørgsmål om barnet/den unge og anbringelsens forløb
Første afsnit omhandler en række baggrundsspørgsmål om barnet/den unge og an-
bringelsens forløb. Du vil først blive bedt om at angive barnet/den unges cpr-nummer. 
Dette sker med henblik på, at vi efterfølgende kan koble undersøgelsens data med 
registerdata om fx barnets socioøkonomiske baggrund, hvilket betyder, at vi har 
kunnet reducere antallet af spørgsmål (og den forventede besvarelsestid) i spørgeske-
maet markant. Disse oplysninger indsamles på baggrund af forskningshjemlen, som 
giver tilladelse til, at I som institution kan videregive personoplysninger til forskere.

Angiv barnets/den unges CPR-nummer nedenfor.

CPR-nummer angives med 10 cifre fx 010120013032.
Vær opmærksom på, at der ikke er krav om, at barnet/den unge og/eller barnets/den 
unges forældre skal skrive under på noget eller give tilsagn til databehandlingen, da 
videregivelsen sker med udgangspunkt i Forskningshjemlen i Databeskyttelseslovens 
§ 10.

De har dog ret til at blive oplyst om undersøgelsen, herunder hvordan deres 
oplysninger bliver behandlet i forbindelse hermed. Derfor skal I som beskrevet i 
informationsmailen, i det omfang det er muligt, sende et oplysningsbrev videre til 
de involverede.

Er du barnets/den unges tidligere kontaktpædagog/primærpædagog?

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐

Du har angivet, at du ikke var barnets/den unges kontaktpædagog/primærpædagog. 
Hvilken rolle havde du så i forhold til barnet/den unge?

Beskriv din rolle i forhold til barnet/den unge. _____________________________

Angiv barnets/den unges køn. 

Sæt ét kryds.
1. Dreng  ☐
2. Pige  ☐
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Har barnet/den unge en anden etnisk oprindelse end dansk?

Sæt ét kryds.
1. Ja  ☐
2. Nej  ☐

Angiv, hvilken anden etnisk oprindelse barnet/den unge har.

Sæt ét eller flere kryds.
1. Skandinavisk  ☐
2. Europæisk   ☐
3. Asiatisk   ☐
4. Mellemøstlig  ☐
5. Afrikansk   ☐
6. Nordamerikansk  ☐
7. Sydamerikansk  ☐
8. Andet   ☐

Er barnet/den unge:

Sæt et kryds nedenfor.
1. 1. generationsindvandrer  ☐
2. 2. generationsindvandrer  ☐
3. 3. generation eller senere  ☐

Havde barnet/den unge søskende, mens vedkommende var anbragt på institutionen?

Sæt ét eller flere kryds.
1. En eller flere ældre helsøskende  ☐
2. En eller flere yngre helsøskende  ☐
3. En eller flere ældre halvsøskende  ☐
4. En eller flere yngre halvsøskende  ☐
5. Ingen hel- eller halvsøskende  ☐

Var et eller flere af barnets/den unges hel- eller halvsøskende anbragte, mens barnet/
den unge var anbragt på institutionen?
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Sæt ét eller flere kryds.
1. Ja, en eller flere ældre helsøskende var anbragte  ☐
2. Ja, en eller flere yngre helsøskende var anbragte  ☐
3. Ja, en eller flere ældre halvsøskende var anbragte  ☐
4. Ja, en eller flere yngre halvsøskende var anbragte  ☐
5. Nej        ☐
6. Ved ikke       ☐

Hvor var et eller flere af barnets/den unges hel- eller halvsøskende anbragt, mens 
barnet/den unge var anbragt på institutionen?

Sæt flere kryds, hvis flere hel- eller halvsøskende var anbragt i forskellige foran-
staltninger.
1. På denne institution    ☐
2. I familiepleje     ☐
3. På en (anden) døgninstitution   ☐
4. På et (andet) socialpædagogisk opholdssted  ☐
5. Andet      ☐

Var der tale om en akut anbringelse, da barnet/den unge blev anbragt på institu-
tionen?

Sæt ét kryds.
1. Ja  ☐
2. Nej  ☐

Var der tale om en anbringelse med eller uden samtykke? 

Sæt ét kryds.
1. Anbringelse med samtykke   ☐
2. Anbringelse uden samtykke   ☐
3. Ved ikke     ☐

© Forlaget Klim



436

Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

Blev der afholdt et møde mellem anbringelseskommunen og institutionen ved-
rørende institutionens mulighed for at imødekomme barnets/den unges behov 
forud for afgørelsen om anbringelsen?

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐
3. Ved ikke  ☐

I hvor høj grad vurderer du, at barnet/den unge blev inddraget i forbindelse med 
kommunens valg af anbringelsesforanstaltning?

Sæt ét kryds.
1. I meget høj grad    ☐
2. I høj grad     ☐
3. I hverken høj eller lav grad   ☐
4. I lav grad     ☐
5. I meget lav grad    ☐
6. Ved ikke     ☐

I hvor høj grad vurderer du, at barnets/den unges forældre blev inddraget i for-
bindelse med kommunens valg af anbringelsesforanstaltning?

Sæt ét kryds.
1. I meget høj grad    ☐
2. I høj grad     ☐
3. I hverken høj eller lav grad   ☐
4. I lav grad     ☐
5. I meget lav grad    ☐
6. Ved ikke     ☐

Hvilke faktorer vurderer du vægtede højst i forbindelse med kommunens valg af 
anbringelsesforanstaltning til det pågældende barn/den pågældende unge?

Sæt ét eller flere kryds.
Barnets/dens unges problemstilling og behandlingsbehov ☐
Mulighed for relevant skoletilbud i forbindelse med anbringelse  
på institutionen ☐
Kommunens/sagsbehandlerens forudgående kendskab til og  
erfaring med institutionen ☐
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Specifikt ønske om anbringelse på offentlig institution ☐
Specifikt ønske om anbringelse på ikke offentlig institution ☐
At anbringelsesstedet var beliggende tæt på barnets/den unges  
familie, venner og netværk  ☐
At anbringelsesstedet har stort fokus på forældresamarbejde ☐
Barnets/den unges accept af anbringelsesstedet ☐
Barnets/den unges forældres accept af anbringelsesstedet ☐
Økonomiske hensyn i kommunen (fx fortrinsvis brug af  
kommunens egne tilbud) ☐
Mangel på relevant tilbud/mangel på ledige pladser på relevant tilbud ☐
Ledig plads/mulighed for hurtig anbringelse ☐
Andet, beskriv andet forhold  ________
Ved ikke ☐

Modtog institutionen en beskrivelse/udredning af barnet/den unge, da barnet/
den unge blev anbragt på institutionen? 

Med beskrivelse/udredning menes en beskrivelse af barnets/den unges behov og 
vanskeligheder foretaget af sagsbehandler, tidligere anbringelsessted eller andre. Det 
vil sige ud over institutionens egne observationer.

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐

I hvilken grad var den beskrivelse/udredning, institutionen modtog, dækkende 
for barnets/den unges behov og vanskeligheder? 

Med beskrivelse/udredning menes en beskrivelse af barnets/den unges behov og 
vanskeligheder foretaget af sagsbehandler, tidligere anbringelsessted el. Det vil sige 
ud over institutionens egne observationer.

Sæt ét kryds.
1. I meget høj grad   ☐
2. I høj grad    ☐
3. I hverken høj eller lav grad  ☐
4. I lav grad    ☐
5. I meget lav grad   ☐
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Modtog institutionen en handleplan for barnets/den unges anbringelse forud for 
anbringelsen?

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐
3. Ved ikke  ☐

Giv en kort beskrivelse af de primære mål med anbringelsen af barnet/den unge.

Tag eventuelt udgangspunkt i målene i barnets/den unges handleplan. Hvis der ikke 
er angivet mål i barnets/den unges handleplan, bedes du give en kort beskrivelse af 
de mål, som I på institutionen arbejdede efter.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Er målene i barnets/den unges kommunale handleplan blevet justeret under 
anbringelsen?

Sæt ét kryds.
1. Ja. Beskriv hvordan:  _____
2. Nej    ☐
3. Ved ikke   ☐

I hvor høj grad vurderer du, at barnet/den unge er blevet inddraget i forbindelse 
med det skriftlige arbejde på institutionen (fx handleplaner mv.)?

Sæt ét kryds.
1. I meget høj grad   ☐
2. I høj grad    ☐
3. I hverken høj eller lav grad  ☐
4. I lav grad    ☐
5. I meget lav grad   ☐
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Hvilken alder havde barnet/den unge, da vedkommende blev anbragt på institu-
tionen? 

Angiv barnets alder ved anbringelsen. Rund op eller ned til hele tal. Ved 3 år og 7 
måneder skriv da 4. Ved 3 år og 6 måneder skriv da 3 og så fremdeles.
 ________

Hvor længe var barnet/den unge anbragt på institutionen?

Angiv længde på anbringelse. Rund op eller ned til hele tal. Ved 3 år og 7 måneder 
skriv da 4. Ved 3 år og 6 måneder skriv da 3 og så fremdeles.
 ________

Hvilken alder havde barnet/den unge, da vedkommende fraflyttede institutionen? 

Angiv barnets/den unges alder ved fraflytning. Rund op eller ned til hele tal. Ved 
3 år og 7 måneder skriv da 4. Ved 3 år og 6 måneder skriv da 3 og så fremdeles.
 _______

Hvilken alder har barnet/den unge nu? 

Angiv barnets/den unges nuværende alder. Rund op eller ned til hele tal. Ved 3 år 
og 7 måneder skriv da 4. Ved 3 år og 6 måneder skriv da 3 og så fremdeles.
 _______

Hvornår forlod barnet/den unge institutionen?

Angiv dato i formatet DD.MM.ÅÅÅÅ fx 02.09.2017.
 _______

Var barnets/den unges fraflytning planlagt? 

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐
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Hvorfor flyttede barnet/den unge?

Sæt ét kryds.
1. Institutionen besluttede, at barnet/den unge skulle flytte ☐
2. Barnet/den unge ønskede ikke at være anbragt på institutionen ☐
3. En eller begge forældre hjemtog barnet/den unge ☐
4. Kommunen besluttede, at barnet/den unge skulle flytte ☐
5. Ved ikke ☐

Hvad lå til grund for denne beslutning?

Sæt ét eller flere kryds.
1. Uoverensstemmelser mellem barnets/den unges problematikker  

og behandlingsbehov og institutionens tilbud ☐
2. Brud på institutionens regler fra barnets/den unges side ☐
3. Mistrivsel hos barnet/den unge på institutionen ☐
4. Konflikter og vanskeligheder mellem barnet/den unge og  

institutionens medarbejdere ☐
5. Konflikter og vanskeligheder mellem barnet/den unge og  

jævnaldrende på institutionen ☐
6. Samarbejdsproblemer mellem institutionen og barnets/den unges familie ☐
7. Samarbejdsproblemer mellem institutionen og den anbringende kommune ☐
8. Økonomiske hensyn i kommunen ☐
9. Andet, beskriv årsag til beslutning om fraflytning  _____
10. Ved ikke ☐

Hvor flyttede barnet/den unge hen, da vedkommende fraflyttede institutionen?

Sæt ét kryds.
1. Barnets/den unges mor     ☐
2. Barnets/den unges far     ☐
3. Barnets/den unges mor og far    ☐
4. Anden familie eller netværk til barnet/den unge  ☐
5. Familiepleje       ☐
6. (Anden) døgninstitution     ☐
7. (Andet) socialpædagogisk opholdssted   ☐
8. Egen bolig med støtte     ☐
9. Egen bolig uden støtte     ☐
10. Ved ikke       ☐
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I hvor høj grad vurderer du, at målene for anbringelsen var nået, da anbringelsen 
ophørte?

Her menes både de oprindelige mål med anbringelsen samt eventuelle justerede 
mål under anbringelsen.

Sæt ét kryds.
1. I meget høj grad   ☐
2. I høj grad    ☐
3. I hverken høj eller lav grad  ☐
4. I lav grad    ☐
5. I meget lav grad   ☐
6. Ved ikke    ☐

Modtager den unge efterværn pr. 01.08.2020?

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐
3. Ved ikke  ☐

Modtager den unge efterværn fra/gennem institutionen?

Sæt ét kryds.
1. Nej, den unge modtager ikke efterværn fra/gennem institutionen ☐
2. Ja, den unges døgnophold på institutionen opretholdes, efter  

vedkommende er fyldt 18 år ☐
3. Ja, den unge har fået en fast kontaktperson fra institutionen ☐
4. Ja, den unge bliver gradvist udsluset fra institutionen til egen  

bolig eller andet tilbud ☐
5. Ja, anden type efterværn. Beskriv efterværn: _____

Har den unge tidligere modtaget efterværn?

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐
3. Ved ikke  ☐
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Modtog den unge efterværn fra/gennem institutionen?

Sæt ét kryds.
1. Nej, den unge modtog ikke efterværn fra/gennem institutionen ☐
2. Ja, den unges døgnophold på institutionen blev opretholdt,  

efter vedkommende var fyldt 18 år ☐
3. Ja, den unge fik en fast kontaktperson fra institutionen ☐
4. Ja, den unge blev gradvist udsluset fra institutionen til egen  

bolig eller andet tilbud ☐
5. Ja, anden type efterværn. Beskriv efterværn: _____

Har institutionen fortsat kontakt med barnet/den unge efter endt anbringelse og 
eventuelle efterværn?

Sæt ét kryds.
1. Flere gange om måneden    ☐
2. Cirka en gang om måneden    ☐
3. Cirka en gang hvert halve år eller mindre  ☐
4. Nej, ingen kontakt     ☐

Har barnet/den unge været anbragt andre steder, før vedkommende blev anbragt 
på institutionen?

Sæt ét kryds.
1. Nej, ikke andre steder ☐
2. Ja, barnet/den unge har været anbragt et andet sted ☐
3. Ja, barnet/den unge har været anbragt to andre steder ☐
4. Ja, barnet/den unge har været anbragt mere end to andre steder ☐
5. Ved ikke ☐

Du har angivet, at barnet har været anbragt ét andet sted. Hvilket andet sted?

Sæt ét kryds.
1. I en netværksanbringelse    ☐
2. I familiepleje     ☐
3. På en (anden) døgninstitution   ☐
4. På et (andet) socialpædagogisk opholdssted  ☐
5. Anden anbringelsesform    ☐
6. Ved ikke      ☐
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Du har angivet, at barnet/den unge har været anbragt flere andre steder. Hvilke 
andre steder har barnet/den unge været anbragt?

Angiv antallet af gange, barnet/den unge har været anbragt i de forskellige foranstalt-
ninger nedenfor. Brug kun tal fx 2, 3. Hvis barnet/den unge fx har været anbragt 
på en døgninstitution to gange, skriv da 2 ud for døgninstitution

I en netværksanbringelse _____

I familiepleje _____

På en (anden) døgninstitution _____

På et (andet) socialpædagogisk opholdssted _____

Anden anbringelsesform _____

Blev barnet/den unge anbragt på institutionen i forbindelse med sammenbrud i 
en tidligere anbringelse?

Sæt ét kryds.
1. Ja
2. Nej
3. Ved ikke

Har barnet/den unge været hjemgivet til sine forældre?

Sæt ét eller flere kryds.
1. Ja, i forbindelse med en tidligere anbringelse et andet sted ☐
2. Ja, i forbindelse med anbringelse hos os ☐
3. Nej, barnet/den unge har ikke været hjemgivet til sine forældre ☐
4. Ved ikke ☐

Boede barnets/den unges forældre sammen, da barnet/den unge blev anbragt? 

Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning.

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐
3. Ved ikke  ☐
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Hvor ofte så barnet/den unge typisk sin mor i løbet af det sidste halve år, barnet/
den unge var anbragt på institutionen?

Sæt ét kryds.
1. Hver uge     ☐
2. Hver anden uge    ☐
3. En gang om måneden   ☐
4. Mindre end en gang om måneden  ☐
5. Aldrig     ☐

Hvor blev samværet med moren afholdt?

Sæt ét eller flere kryds.
1. På institutionen    ☐
2. I morens hjem    ☐
3. Hos tredjepart    ☐

Hvordan blev samværet med moren afholdt?

Sæt ét kryds.
1. Støttet samvær    ☐
2. Overvåget samvær    ☐
3. Samvær uden støtte eller overvågning ☐

Var samværet med moren reguleret af kommunen?

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐

Overnattede barnet/den unge jævnligt hos sin mor i løbet af det sidste halve år, 
barnet/den unge var anbragt på institutionen?

Med jævnligt menes mindst en gang om måneden i en regelmæssig ordning.

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐
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Hvor ofte så barnet/den unge typisk sin far i løbet af det sidste halve år, barnet/
den unge var anbragt på institutionen?

Sæt ét kryds.
1. Hver uge     ☐
2. Hver anden uge    ☐
3. En gang om måneden   ☐
4. Mindre end en gang om måneden  ☐
5. Aldrig     ☐

Hvor blev samværet med faren afholdt?

Sæt ét eller flere kryds.
1. På institutionen  ☐
2. I farens hjem  ☐
3. Hos tredjepart  ☐

Hvordan blev samværet med faren afholdt?

Sæt ét kryds.
1. Støttet samvær    ☐
2. Overvåget samvær    ☐
3. Samvær uden støtte eller overvågning ☐

Var samværet med faren reguleret af kommunen? 

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐

Overnattede barnet/den unge jævnligt hos sin far i løbet af det sidste halve år, 
barnet/den unge var anbragt på institutionen? 

Med jævnligt menes mindst en gang om måneden i en regelmæssig ordning.

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐
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Spørgsmål om barnets/den unges problematikker og særlige behov 

Dette afsnit handler om barnets/den unges problematikker og særlige behov, herunder 
barnets/den unges opførsel og fremtoning på institutionen, da vedkommende var 
anbragt.

I hvilken grad vurderer du, at barnet/den unge havde følgende særlige behov under 
anbringelsen? 

Nedenfor præsenteres nogle områder, hvor barnet/den unge kan have haft særlige 
behov. Med særlige behov, menes behov der ligger ud over, hvad der almindeligvis 
kan forventes hos et barn eller en ung på den pågældende alder.

Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt iagttagelser 
fra det første år, barnet/den unge var anbragt på institutionen.

Du skal sætte kryds ved, i hvor høj eller lav grad barnet/den unge havde et særligt 
behov ud for hvert område.

I høj grad I lav grad
Ikke et 
særligt 
behov

Særlige behov i forhold til  
fysisk udvikling (1)  (2)  (3)  

Særlige behov i forhold til adfærd (1)  (2)  (3)  

Særlige behov i forhold til  
følelsesmæssig udvikling (1)  (2)  (3)  

Særlige faglige behov i  
skole/daginstitution (1)  (2)  (3)  

Særlige behov i forhold til  
sundhedsforhold (1)  (2)  (3)  

Særlige behov i forhold til relatio-
ner til jævnaldrende (1)  (2)  (3)  

Særlige behov i forhold til relatio-
ner til voksne (1)  (2)  (3)  

I hvor høj grad vurderer du, at institutionen var rustet til at håndtere barnets/den 
unges særlige behov samlet set?
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Sæt ét kryds.
1. I meget høj grad    ☐
2. I høj grad     ☐
3. I hverken høj eller lav grad   ☐
4. I lav grad     ☐
5. I meget lav grad    ☐

Vælg den beskrivelse, der passer bedst på barnet/den unge, når vedkommende 
befandt sig på institutionen i almindelighed. 

Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt iagttagelser 
fra det første år, barnet/den unge var anbragt på institutionen.

Sæt ét kryds ved den adfærd nedenfor, der passer bedst på barnet/den unge 
overordnet set.

1. Barnet/den unge fremstod mest af alt udadvendt ☐
2. Barnet/den unge fremstod mest af alt indadvendt ☐
3. Ingen af delene ☐

Hvordan fremstod barnet/den unge overvejende, når vedkommende befandt sig 
på institutionen? 

Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt iagttagelser 
fra det første år, barnet/den unge var anbragt på institutionen.

Sæt ét eller flere kryds.
1. Glad   ☐
2. Veltilpas   ☐
3. Trist   ☐
4. Frygtsom   ☐
5. Vred   ☐
6. Tryg   ☐
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I hvilken grad vurderer du, at barnet/den unge fremstod tryggere efter at være 
blevet anbragt på institutionen?

Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation det første år af anbringelsen.

Sæt ét kryds.
1. I meget høj grad    ☐
2. I høj grad     ☐
3. I hverken høj eller lav grad   ☐
4. I lav grad     ☐
5. I meget lav grad    ☐
6. Ved ikke     ☐

Vælg den beskrivelse, der passer bedst på barnet/den unge, når barnet/den unge 
befandt sig på institutionen og reagerede i pressede situationer. 

Med pressede situationer menes situationer, hvor der er konflikter, uenigheder, stress, 
diskussioner eller lignende.

Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt iagttagelser 
fra det første år, barnet/den unge var anbragt på institutionen.

Sæt ét kryds.
1. Barnet/den unge fremstod da overvejende med udadreagerende  

adfærd (fx råber, slår, sparker, smider med ting eller lignende) ☐
2. Barnet/den unge fremstod da mest med indadreagerende adfærd  

(fx trækker sig, kigger væk, går sin vej, taler lavt eller lignende) ☐
3. Ingen af ovenstående ☐

Hvor ofte oplevede du, at barnet/den unge havnede i konflikter?

Nedenfor præsenteres nogle forskellige sociale rum, børn og unge færdes i.

Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt iagttagelser 
fra det første år, barnet/den unge var anbragt på institutionen.

Sæt kryds ved, hvor ofte barnet/den unge havnede i konflikter i de forskellige rum.
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Hver dag Flere gange 
om ugen

En gang 
om ugen

Et par 
gange om 
måneden

Mindre end 
én gang om 

måneden

På institutionen (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

I skole/daginstitution (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

I fritiden (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

I familien (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Spørgsmål om barnets/den unges skolegang og fritid
Dette afsnit handler om barnets/den unges skolegang og fritid.

Var barnet/den unge i den skolepligtige alder, da vedkommende blev anbragt på 
institutionen? 

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐

Hvilken skole gik barnet/den unge i under anbringelsen? 

Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning og det første år af 
anbringelsen.

Sæt ét kryds.
1. Folkeskole uden specialundervisning ☐
2. Folkeskole med specialundervisning ☐
3. Specialskole/dagbehandlingstilbud med skole uden for institutionen ☐
4. Intern skole på denne døgninstitution/opholdssted ☐
5. Intern skole på anden døgninstitution/opholdssted ☐
6. Barnet/den unge fik hjemmeundervisning ☐
7. Intet af ovenstående ☐

I hvilket omfang fik barnet/den unge specialundervisning under anbringelsen?

Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning og det første år af 
anbringelsen.

Sæt ét kryds.
1. I cirka en fjerdel af skoletiden   ☐
2. I cirka halvdelen af skoletiden   ☐
3. I cirka tre fjerdedele af skoletiden   ☐
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I hvilken grad vurderer du, at barnet/den unge trivedes i skolen under anbringelsen? 

Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt iagttagelser 
fra det første år, barnet/den unge var anbragt på institutionen.

Sæt ét kryds.
1. I meget høj grad    ☐
2. I høj grad     ☐
3. I hverken høj eller lav grad   ☐
4. I lav grad     ☐
5. I meget lav grad    ☐

Gik barnet/den unge på et klassetrin, der svarede til barnets/den unges alder under 
anbringelsen? 

Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt det første år 
af anbringelsen.

Sæt ét kryds.
1. Ja ☐
2. Nej, barnet/den unge gik på et klassetrin over barnets/den unges alder ☐
3. Nej, barnet/den unge gik på et klassetrin under barnets/den unges alder ☐
4. Ved ikke ☐

Hvordan vurderer du, at barnets/den unges faglige niveau i dansk læsning var 
under anbringelsen? 

Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt iagttagelser 
fra det første år, barnet/den unge var anbragt på institutionen.

Sæt ét kryds.
1. Over middel i forhold til barnets/den unges alder ☐
2. Middel ☐
3. Under middel i forhold til barnets/den unges alder ☐
4. Ved ikke ☐

Hvordan vurderer du, at barnets/den unges faglige niveau i dansk skrivning var 
under anbringelsen? 
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Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt iagttagelser 
fra det første år, barnet/den unge var anbragt på institutionen.

Sæt ét kryds.
1. Over middel i forhold til barnets/den unges alder  ☐
2. Middel       ☐
3. Under middel i forhold til barnets/den unges alder  ☐
4. Ved ikke       ☐

Hvordan vurderer du, at barnets/den unges faglige niveau i matematik var under 
anbringelsen?

Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt iagttagelser 
fra det første år, barnet/den unge var anbragt på institutionen.

Sæt ét kryds.
1. Over middel i forhold til barnets/den unges alder   ☐
2. Middel        ☐
3. Under middel i forhold til barnets/den unges alder   ☐
4. Ved ikke        ☐

Har du kendskab til, at barnet/den unge i sin skolepligtige alder i perioder ikke 
har gået i skole? 

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐
3. Ved ikke  ☐

I hvor lang en periode samlet set har barnet/den unge ikke gået i skole i løbet af 
sin skolepligtige alder? 

Hvis der er flere perioder, hvor barnet/den unge ikke har gået i skole, så læg dem 
sammen og sæt et kryds ud for den samlede periode nedenfor.
1. 1-2 måneder   ☐
2. 3-6 måneder   ☐
3. 6-12 måneder   ☐
4. Mere end 1 år   ☐
5. Ved ikke    ☐
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Afsluttede barnet/den unge folkeskolen, mens vedkommende var anbragt på 
institutionen?

Sæt ét kryds
1. Ja ☐
2. Nej, barnet/den unge var ikke startet i folkeskole, da vedkommende  

fraflyttede institutionen ☐
3. Nej, barnet/den unge gik stadig i folkeskole, da vedkommende  

fraflyttede institutionen ☐
4. Nej, barnet/den unge afsluttede ikke folkeskolen, mens vedkommende  

var anbragt på institutionen (anden årsag). Beskriv, hvorfor barnet/den  
unge ikke afsluttede folkeskolen, mens vedkommende var anbragt  
på institutionen  _____

Gik barnet/den unge op til folkeskolens afgangsprøver (9. klasse), mens vedkom-
mende var anbragt på institutionen? 

Sæt ét kryds.
1. Barnet/den unge gik til afgangsprøverne på almindelig vis ☐
2. Barnet/den unge gik til afgangsprøverne på særlige vilkår ☐
3. Barnet/den unge gik ikke til afgangsprøverne, da disse var aflyst  

og erstattet af årskarakter på grund af COVID-19 ☐
4. Barnet/den unge blev delvist fritaget for at aflægge prøver ☐
5. Barnet/den unge blev helt fritaget fra at aflægge prøver ☐
6. Barnet/den unge gik ikke til afgangsprøverne, mens vedkommende var 

anbragt på institutionen (anden årsag). Angiv årsag. _____

Bestod barnet/den unge folkeskolens afgangseksamen?

For at bestå eksamen skal barnet/den unge have aflagt de syv obligatoriske prøver 
og haft mindst 2,0 i gennemsnit af alle prøvekaraktererne.

Hvis barnet/den unge ikke har været til afgangseksamen på grund af COVID-19, 
tag da udgangspunkt i barnets/den unges årskarakter ved afslutning.

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐
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Påbegyndte barnet/den unge en uddannelse udover folkeskolen, mens vedkom-
mende var anbragt på institutionen?

Hvis barnet/den unge påbegyndte flere uddannelser, så angiv da den senest påbe-
gyndte.

Sæt ét kryds.
1. En erhvervsuddannelse   ☐
2. En gymnasial uddannelse   ☐
3. Anden uddannelse. Angiv hvilken:   _________
4. Nej, ingen uddannelse   ☐

Gennemførte barnet/den unge denne uddannelse, mens vedkommende var anbragt 
på institutionen?

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐

Havde barnet/den unge jævnaldrende venner uden for institutionen, som ved-
kommende så uden for daginstitution/skole under anbringelsen? 

Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt iagttagelser 
fra det første år, barnet/den unge var anbragt på institutionen.

Sæt ét kryds.
1. Ja, flere gange om ugen    ☐
2. Ja, flere gange om måneden    ☐
3. Ja, en gang om måneden eller mindre  ☐
4. Nej       ☐

Dyrkede barnet/den unge en fritidsinteresse under anbringelsen?

Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt det første år 
af anbringelsen.

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐
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Hvilken form for fritidsinteresse? 

Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt det første år 
af anbringelsen.

Sæt ét eller flere kryds.
1. En holdsport mindst en gang om ugen (fx fodbold, håndbold) ☐
2. En individuel sport mindst en gang om ugen (fx badminton, ridning,  

svømning, løb) ☐
3. Træner i en sportsgren ☐
4. Spejder ☐
5. Rollespil ☐
6. Gaming/e-sport ☐
7. En kulturel fritidsinteresse (fx synger, spiller teater, spiller musik) ☐
8. Foreningsarbejde ☐
9. Frivilligt arbejde ☐
10. Andet ☐

Havde barnet/den unge et fritidsjob under anbringelsen?

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐

Spørgsmål om årsager til anbringelse og barnets/den unges psykiske helbred

Dette afsnit handler om årsagerne til, at barnet/den unge blev anbragt. Her sondres 
mellem årsager knyttet til barnet/den unge og årsager knyttet til barnets/den unges 
forældre. Efterfølgende stilles en række opfølgende spørgsmål om barnets/den unges 
psykiske helbred.

Hvad var efter din vurdering årsagerne til, at barnet/den unge blev anbragt på 
institutionen?

Sæt ét eller flere kryds.
Problemer knyttet til forældrene:
1. Omsorgssvigt      ☐
2. Vold mod barnet/den unge     ☐
3. Seksuelle overgreb      ☐
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4. Forældres misbrug (alkohol, narkotika, medicin)  ☐
5. Forældres udviklingshæmning    ☐
6. Psykisk lidelse hos forældre     ☐
7. Vold mellem forældrene     ☐
8. Kriminalitet hos forældre     ☐
9. Forældres sygdom      ☐
10. Forældres død      ☐
11. Andet, angiv årsag       _____
12. Ingen årsager knyttet til forældrene    ☐
13. Ved ikke       ☐

Hvad var efter din vurdering årsagerne til, at barnet/den unge blev anbragt på 
institutionen? 

Sæt ét eller flere kryds.
Problemer knyttet til barnet/den unge:
1. Fysisk lidelse     ☐
2. Psykisk lidelse     ☐
3. Misbrug (alkohol, narkotika, medicin)  ☐
4. Kriminalitet     ☐
5. Udadreagerende adfærd (aggressivitet)  ☐
6. Indadreagerende adfærd (passivitet)   ☐
7. Selvskadende adfærd    ☐
8. Skoleproblemer     ☐
9. Diagnoser (Autisme, ADHD mv.)   ☐
10. Andet, angiv årsag _____    ☐
11. Ingen årsager knyttet til barnet/den unge  ☐
12. Ved ikke      ☐

Havde barnet/den unge været indlagt på psykiatrisk afdeling forud for anbringelsen? 

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐
3. Ved ikke  ☐
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Er der gennemført en psykiatrisk udredning af barnet/den unge?

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐

Havde barnet/den unge en psykiatrisk diagnose givet af læge/psykiatrien?

Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt det første år 
af anbringelsen.

Sæt ét eller flere kryds.
1. Nej - ingen psykiatriske diagnoser ☐
2. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) ☐
3. Attention Deficit Disorder (ADD) ☐
4. Asbergers Syndrom (AS) ☐
5. Autismespektrumforstyrrelser (ASF) ☐
6. Nonverbal Learning Disorder (NLD) ☐
7. Anden Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse (GUA) ☐
8. Uspecificeret Gennemgribende Udviklingsforstyrrelse (GUU) ☐
9. Obsessive Compulsive Disorder (OCD) ☐
10. Andet, skriv hvilken  _____

Var barnet/den unge medicineret i forhold til den psykiatriske diagnose under 
anbringelsen? 

Tag udgangspunkt i barnets/den unges situation ved indflytning samt det første år 
af anbringelsen.

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐

Har barnet/den unge modtaget psykologisk terapi under anbringelsen hos jer?

Med terapi menes et forløb af flere på hinanden følgende sessioner.

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐
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Vurderer du, at barnet/den unge havde behov for psykologisk terapi?

Sæt ét kryds.
1. Ja   ☐
2. Nej   ☐
3. Ved ikke  ☐

Spørgsmål om samarbejde med anbringelseskommunen

Dette afsnit handler om institutionens samarbejde med anbringelseskommunen. 
Tag udgangspunkt i det specifikke samarbejde relateret til anbringelsen af barnet/
den unge.

Hvor mange forskellige sagsbehandlere havde barnet/den unge under anbringelsen 
på institutionen?

Angiv antal sagsbehandlere. _______

Hvor ofte havde institutionen kontakt med den kommunale samarbejdspartner 
vedrørende det pågældende barn/den pågældende unge?

Tag udgangspunkt i kontakten ved indflytning og det første år af anbringelsen.

Med kommunal samarbejdspartner menes den person, der primært var knyttet til 
barnet/den unge, fx sagsbehandler eller tilsvarende.

Med kontakt menes telefonisk kontakt, møder, sms’er, mails og lignende, hvor der 
foregik en udveksling af oplysninger mellem jer i forhold til barnet/den unge.

Sæt ét kryds.
1. En eller flere gange om ugen  ☐
2. Et par gange om måneden   ☐
3. En gang om måneden   ☐
4. Et par gange hvert halve år   ☐
5. Sjældnere     ☐
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I hvor høj grad var I på institutionen tilfreds med omfanget af kontakt til den 
kommunale samarbejdspartner?

Tag udgangspunkt i kontakten ved indflytning og det første år af anbringelsen.

Med kommunal samarbejdspartner menes den person, der primært var knyttet til 
barnet/den unge, fx sagsbehandler eller tilsvarende.

Med kontakt menes telefonisk kontakt, møder, sms’er, mails og lignende, hvor der 
foregik en udveksling af oplysninger mellem jer i forhold til barnet/den unge.

Sæt ét kryds.
1. I meget høj grad    ☐
2. I høj grad     ☐
3. I hverken høj eller lav grad   ☐
4. I lav grad     ☐
5. I meget lav grad    ☐

I hvor høj grad var I på institutionen tilfredse med kvaliteten af den kontakt, I 
havde til den kommunale samarbejdspartner? 

Tag udgangspunkt i kontakten ved indflytning og det første år af anbringelsen.

Sæt ét kryds.
1. I meget høj grad    ☐
2. I høj grad     ☐
3. I hverken høj eller lav grad   ☐
4. I lav grad     ☐
5. I meget lav grad    ☐

I hvor høj grad vurderer du, at barnet/den unge var velanbragt på institutionen?

Sæt ét kryds
1. I meget høj grad    ☐
2. I høj grad     ☐
3. I hverken høj eller lav grad   ☐
4. I lav grad     ☐
5. I meget lav grad    ☐
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Bilag D: Spørgeskema om anbragte børn og unge

Afslutning

Hvis du har kommentarer til spørgeskemaet eller undersøgelsen, kan du skrive dem 
her:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Din besvarelse er modtaget. Mange tak for din deltagelse!

Tryk på “afslut” for at afslutte spørgeskemaet.

Med venlig hilsen 
Inge Marie Bryderup, Signe Hald Andersen og Sofie Aggerbo Johansen.
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Bilag E: Særkørsel på børne og ungegrupper

Dette bilag består af en særkørsel på de tre børne- og ungegrupper, som karakteriseres 
i kapitel III.5:

Børnegruppe 1 = Børn og unge med en psykiatrisk diagnose
Børnegruppe 2 = Børn og unge uden en psykiatrisk diagnose, som vurderes til at 
have en høj grad af særlige følelsesmæssige behov
Børnegruppe 3 = Børn og unge, som hverken har en diagnose eller vurderes til at 
have en høj grad af særlige følelsesmæssige behov.

Resultaterne er i denne analyse afgrænset til børn og unge, hvor respondenterne 
både har besvaret spørgsmålet vedrørende, om barnet eller den unge havde en 
psykiatrisk diagnose, samt om barnet eller den unge havde særlige følelsesmæssige 
behov. Desuden er nogle af svarmulighederne grupperet anderledes end i kapitel II.2 
og III.1-III.4, hvorfor nogle procentandele varierer fra resultaterne i disse kapitler. 
Af hensyn til anonymitet og diskretion er antallet af observationer og procenter 
enkelte steder taget ud. 

Resultaterne i forhold til børnegruppernes fordeling på børnekarakteristika 
ses i tabel E.1, efterfulgt af tabel E.2, som angiver børnegruppernes fordeling på 
institutionskarakteristika. Hver børnegruppe er sammenlignet med gennemsnittet, 
og statistisk signifikante forskelle er markeret med stjerner (*** p<0.01, ** p<0.05, 
* p<0.1).

Tabel E.1: Særkørsel på børnegrupper fordelt på børnekarakteristika

Børnekarakteristika Børnegruppe 1 Børnegruppe 2 Børnegruppe 3 Gennemsnit

Køn Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Dreng 240 56 % 260 50 % 30 57 % 530 53 %

Pige 192 44 % 256 50 % 23 43 % 471 47 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Etnisk baggrund Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Dansk oprindelse 366 85 % 
*** 345 67 % 

*** 31 58 % 
** 742 74 %

Anden etnisk baggrund end 
dansk 66 15 % 

*** 171 33 % 
*** 22 42 % 

** 259 26 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %
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Alder ved anbringelse Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

0-5 år 6 1 % *** 44 9 % ** 6 11 % 56 6 %

6-12 år 110 25 % 
** 194 38 % 

** 9 17 % 
** 313 31 %

13-17 år 291 67 % 
*** 260 50 % 

*** 31 58 % 582 58 %

18-22 år 25 6 % 18 3 % 7 13 % * 50 5 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Anbringelseslængde Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Op til cirka et år 140 32 % 
*** 229 44 % * 30 57 % 

** 399 40 %

Cirka 2-3 år 153 35 % 158 31 % 15 28 % 326 33 %

Mere end 4 år 139 32 % * 129 25 % 8 15 % 
** 276 28 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Akutanbringelse Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 85 20 % 
*** 183 35 % 

** 22 42 % * 290 29 %

Nej 347 80 % 
*** 333 65 % 

** 31 58 % * 711 71 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Anbringelse med eller uden 
samtykke Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Anbringelse med samtykke/ved 
ikke 382 88 % 

*** 376 73 % 
*** 40 75 % 798 80 %

Anbringelse uden samtykke 50 12 % 
*** 140 27 % 

*** 13 25 % 203 20 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Anbringelsesårsager knyttet til 
forældre (flere kryds) (n=1001) Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Omsorgssvigt 253 59 % 
*** 406 79 % 

*** 29 55 % * 688 69 %

Vold mod barnet/den unge og/
eller seksuelle overgreb 66 15 % 

*** 168 33 % 
*** 13 25 % 247 25 %

Forældres misbrug, vold mellem 
forældrene og/eller kriminalitet 
hos forældre

116 27 % 
*** 212 41 % 

*** 9 17 % 
*** 337 34 %

Forældres udviklingshæmning 
og/eller psykisk lidelse hos 
forældre

133 31 % 164 32 % 16 30 % 313 31 %
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Forældres sygdom og/eller død 38 9 % 70 14 % 6 11 % 114 11 %

Andet/ved ikke 66 15 % * 44 9 % ** 8 15 % 118 12 %

Ingen årsager knyttet til  
forældrene 75 17 % 

*** 30 6 % *** 6 11 % 111 11 %

Anbringelsesårsager knyttet til 
barnet/den unge (flere kryds) 
(n=1001)

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Fysisk lidelse 46 11 % 42 8 % 6 11 % 94 9 %

Psykisk lidelse og/eller diagnoser 
(autisme, ADHD, mv.) 369 85 % 

*** 168 33 % 
*** 10 19 % 

*** 547 55 %

Misbrug (alkohol, narkotika, 
medicin), kriminalitet og/eller 
udadreagerende adfærd  
(aggressivitet)

271 63 % 
** 273 53 % 19 36 % 

*** 563 56 %

Indadreagerende adfærd  
(passivitet) og/eller  
selvskadende adfærd

186 43 % 
** 178 34 % 8 15 % 

*** 372 37 %

Skoleproblemer 184 43 % 223 43 % 18 34 % 425 42 %

Andet/ved ikke 45 10 % 70 14 % 8 15 % 123 12 %

Ingen årsager knyttet til barnet/
den unge . . *** . . *** 14 26 % 

*** 86 9 %

Tidligere anbringelser Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Et andet sted 125 29 % 129 25 % 10 19 % 264 26 %

To eller flere andre steder 79 18 % 91 18 % 5 9 % * 175 17 %

Nej, ikke andre steder 211 49 % 274 53 % 33 62 % 518 52 %

Ved ikke 17 4 % 22 4 % 5 9 % 44 4 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Anbragt grundet sammenbrud i 
tidligere anbringelse Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 116 27 % 132 26 % 4 8 % *** 252 25 %

Nej/ved ikke 316 73 % 384 74 % 49 92 % 
*** 749 75 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Hjemgivelse til forældre under 
anbringelsen eller i forbindelse 
med tidligere anbringelser

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 135 31 % 180 35 % 21 40 % 336 34 %

Nej/ved ikke 297 69 % 336 65 % 32 60 % 665 66 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %
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Indlagt på psykiatrisk afdeling 
forud for anbringelse Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 124 29 % 
*** . . *** . . *** 157 16 %

Nej 288 67 % 
*** 468 91 % 

*** 48 91 % 
** 804 80 %

Ved ikke 20 5 % . . . . 40 4 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Mål med anbringelsen Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Akut omsorgssvigt og sikkerhed 13 3 % *** 78 15 % 
*** 9 17 % 100 10 %

Psykiatriske diagnoser og  
psykiske lidelser 100 23 % 

*** . . *** . . *** 131 13 %

Fysiske og funktionsnedsættelser 5 1 % 9 2 % 4 8 % 18 2 %

Anden socialpædagogisk  
behandling/støtte 212 49 % 253 49 % 19 36 % * 484 48 %

Skolegang, faglig udvikling og 
trivsel . . . . . . 31 3 %

Misbrug og kriminalitet 54 13 % 40 8 % 7 13 % 101 10 %

Udredning . . *** 54 10 % 
** . . ** 65 6 %

Integration 4 1 % 10 2 % 4 8 % 18 2 %

Ikke angivet 24 6 % 23 4 % 6 11 % 53 5 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Høj grad af særlige behov ift. 
fysisk udvikling Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja (høj grad af særlige behov) 112 26 % 134 26 % 7 13 % 
** 253 25 %

Nej (lav grad eller ikke særlige 
behov) 320 74 % 382 74 % 46 87 % 

** 748 75 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Høj grad af særlige behov ift. 
adfærd Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja (høj grad af særlige behov) 395 91 % 
*** 425 82 % 17 32 % 

*** 837 84 %

Nej (lav grad eller ikke særligt 
behov) 37 9 % *** 91 18 % 36 68 % 

*** 164 16 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %
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Anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder

Høj grad af særlige behov ift. 
følelsesmæssig udvikling Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja (høj grad af særlige behov) 408 94 % 516 100 % 
*** 0 0 % *** 924 92 %

Nej (lav grad eller ikke særligt 
behov) 24 6 % 0 0 % *** 53 100 % 

*** 77 8 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Høj grad af særlige faglige behov 
ift. skole/daginstitution Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja (høj grad af særlige behov) 333 77 % 
** 357 69 % 20 38 % 

*** 710 71 %

Nej (lav grad eller ikke særligt 
behov) 99 23 % 

** 159 31 % 33 62 % 
*** 291 29 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Høj grad af særlige behov ift. 
sundhed Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja (høj grad af særlige behov) 260 60 % 
** 262 51 % 14 26 % 

*** 536 54 %

Nej (lav grad eller ikke særligt 
behov) 172 40 % 

** 254 49 % 39 74 % 
*** 465 46 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Høj grad af særlige behov ift. 
relationer til jævnaldrende og/
eller voksne

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja (høj grad af særlige behov) 362 84 % 437 85 % 22 42 % 
*** 821 82 %

Nej (lav grad eller ikke særligt 
behov) 70 16 % 79 15 % 31 58 % 

*** 180 18 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Barnets/den unges reaktion i 
pressede situationer Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Barnet/den unge fremstod da 
overvejende med udadreagerende 
adfærd (fx råber, slår, sparker, 
smider med ting eller lignende)

244 56 % 
*** 239 46 % 8 15 % 

*** 491 49 %

Barnet/den unge fremstod da 
mest med indadreagerende 
adfærd (fx trækker sig, kigger 
væk, går sin vej, taler lavt eller 
lignende)

132 31 % 184 36 % 21 40 % 337 34 %

Ingen af ovenstående 56 13 % 
** 93 18 % 24 45 % 

*** 173 17 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %
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Modtog psykologisk terapi/ 
behov for psykologisk terapi Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Modtog psykologisk terapi 188 44 % 
*** 166 32 % 6 11 % 

*** 360 36 %

Modtog ikke psykologisk terapi 
(ikke behov) 116 27 % 128 25 % 29 55 % 

*** 273 27 %

Modtog ikke psykologisk terapi, 
men havde behov 80 19 % 

*** 167 32 % 
*** 11 21 % 258 26 %

Modtog ikke psykologisk terapi, 
og ved ikke, om der var behov 48 11 % 55 11 % 7 13 % 110 11 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Skole Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ikke skolepligtig 90 21 % 110 21 % 18 34 % * 218 22 %

Folkeskole uden specialunder-
visning 24 6 % *** 126 24 % 

*** 9 17 % 159 16 %

Folkeskole med 
specialundervisning 34 8 % 41 8 % 4 8 % 79 8 %

Specialskole 97 22 % * 71 14 % 
** 11 21 % 179 18 %

Intern skole 165 38 % 
** 143 28 % 5 9 % *** 313 31 %

Andet 22 5 % 25 5 % 6 11 % 53 5 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Under alderssvarende klassetrin Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja (klassetrin under barnets/den 
unges alder) 187 55 % 

*** 142 35 % 
*** 11 31 % 340 43 %

Nej (klassetrin over eller  
alderssvarende) 114 33 % 

*** 214 53 % 
*** 18 51 % 346 44 %

Ved ikke 41 12 % 50 12 % 6 17 % 97 12 %

Total 342 100 % 406 100 % 35 100 % 783 100 %

Perioder uden skolegang Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 230 53 % 
*** 193 37 % 

** 16 30 % 
** 439 44 %

Nej 134 31 % 
*** 237 46 % 

** 25 47 % 396 40 %

Ved ikke 68 16 % 86 17 % 12 23 % 166 17 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Samvær med mor Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 395 91 % 
** 442 86 % 40 75 % 

** 877 88 %
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Nej 37 9 % ** 74 14 % 13 25 % 
** 124 12 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Samvær med far Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 314 73 % 
*** 296 57 % 

** 32 60 % 642 64 %

Nej 118 27 % 
*** 220 43 % 

** 21 40 % 359 36 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Om barnet/den unge så 
jævnaldrende venner uden for 
institutionen, uden for skole og 
daginstitution

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 267 62 % 357 69 % 38 72 % 662 66 %

Nej 165 38 % 159 31 % 15 28 % 339 34 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Fritidsaktivitet Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 163 38 % 221 43 % 16 30 % 400 40 %

Nej 269 62 % 295 57 % 37 70 % 601 60 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Hvor flyttede barnet/den unge 
hen? Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Anden døgninstitution eller 
socialpædagogisk opholdssted 190 44 % 

*** 150 29 % 
** 11 21 % 

** 351 35 %

Familiepleje eller anden familie 
eller netværk til barnet/den unge . . *** 86 17 % 

*** . . 109 11 %

Barnets/den unges mor og/eller 
far 95 22 % * 156 30 % 17 32 % 268 27 %

Egen bolig 114 26 % 108 21 % 15 28 % 237 24 %

Ved ikke . . 16 3 % . . 36 4 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Fraflytning planlagt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 331 77 % 409 79 % 42 79 % 782 78 %

Nej 101 23 % 107 21 % 11 21 % 219 22 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

I hvor høj grad var målene 
med anbringelsen opnået ved 
fraflytning

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

I meget høj eller høj grad 162 38 % * 235 46 % 29 55 % * 426 43 %
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Hverken eller/lav eller meget lav 
grad/ved ikke 270 63 % * 281 54 % 24 45 % * 575 57 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Vægtende hensyn ift. valg af 
anbringelsesforanstaltning (flere 
kryds) (n=1001)

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Barnets/dens unges problem-
stilling og behandlingsbehov 386 89 % * 441 85 % 37 70 % 

** 864 86 %

Mulighed for relevant skoletilbud 
i forbindelse med anbringelse på 
institutionen

175 41 % 182 35 % 11 21 % 
*** 368 37 %

Kommunens/sagsbehandlerens 
forudgående kendskab til og 
erfaring med institutionen

143 33 % 
** 221 43 % 27 51 % * 391 39 %

At anbringelsesstedet har stort 
fokus på forældresamarbejde 108 25 % 139 27 % 10 19 % 257 26 %

Barnets/den unges accept af 
anbringelsesstedet 120 28 % * 93 18 % 

** 16 30 % 229 23 %

Barnets/den unges forældres 
accept af anbringelsesstedet 160 37 % 

*** 118 23% ** 11 21 % 289 29 %

Ledig plads/mangel på relevant 
tilbud 84 19 % 134 26 % 14 26 % 232 23 %

Modtog dækkende beskrivelse/
udredning, da barnet/den unge 
blev anbragt

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Modtog en beskrivelse/udred-
ning, som i høj eller meget høj 
grad var dækkende

255 59 % 
** 255 49 % 24 45 % 534 53 %

Modtog ikke en (dækkende) 
beskrivelse/udredning 177 41 % 

** 261 51 % 29 55 % 467 47 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Modtog handleplan forud for 
anbringelse Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 229 53 % 
** 221 43 % 17 32 % 

** 467 47 %

Nej 158 37 % 
** 252 49 % * 28 53 % 438 44 %

Ved ikke 45 10 % 43 8 % 8 15 % 96 10 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Kontakt med sagsbehandleren 
under anbringelsen Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Flere gange om måneden 207 48 % 285 55 % 31 58 % 523 52 %

Sjældnere 225 52 % 231 45 % 22 42 % 478 48 %
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Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Tilfredshed med omfang og 
kvalitet af kontakt med  
sagsbehandler

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Høj eller meget høj grad af 
tilfredshed med både omfang og 
kvalitet af kontakt

230 53 % 278 54 % 45 85 % 
*** 553 55 %

Ikke høj eller meget høj grad af 
tilfredshed med både omfang og 
kvalitet af kontakt

202 47 % 238 46 % 8 15 % 
*** 448 45 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Om barnet/den unge vurderes 
velanbragt Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

I meget høj eller høj grad 330 76 % 403 78 % 37 70 % 770 77 %

Hverken eller/lav eller meget 
lav grad 102 24 % 113 22 % 16 30 % 231 23 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Inddragelse af barn og/eller 
forældre ifm. valg af 
anbringelsesforanstaltning

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Høj eller meget høj grad af ind-
dragelse af barn og/eller forældre 307 71 % 

*** 261 51 % 
*** 27 51 % 595 59 %

Hverken eller/lav eller meget lav 
grad af inddragelse af barn og/
eller forældre/ved ikke

125 29 % 
*** 255 49 % 

*** 24 49 % 406 41 %

Total 432 100 % 516 100 % 53 100 % 1001 100 %

Note: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Tabel E.2: Særkørsel på børnegrupper fordelt på institutionskarakteristika

Institutionskarakteristika Børnegruppe 1 Børnegruppe 2 Børnegruppe 3 Gennemsnit

Institutionstype Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Døgninstitution 294 68 % 359 70 % 38 74 % 691 69 %

Socialpædagogisk opholdssted 138 32 % 156 30 % 14 26 % 308 31 %

Total 432 100 % 515 100 % 52 100 % 999 100 %

Størrelse Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Store institutioner (over 20 
pladser) 201 47 % 216 42 % 12 23 % 

*** 429 43 %

Mellemstore institutioner (mel-
lem 11 og 20 pladser) 137 32 % 143 28 % 19 37 % 299 30 %

Mindre institutioner (under 11 
pladser) 94 22 % 

** 155 30 % 21 40 % * 270 27 %
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Total 432 100 % 514 100 % 52 100 % 998 100 %

Intern skole Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 193 45 % 
** 178 35 % 8 15 % 

*** 379 38 %

Nej 239 55 % 
** 336 65 % 44 85 % 

*** 619 62 %

Total 432 100 % 514 100 % 52 100 % 998 100 %

Oprettelse Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Før 1960 129 30 % 159 31 % 11 22 % 299 30 %

1960-1979 17 4 % 26 5 % 4 8 % 47 5 %

1980-1999 110 25 % 116 23 % 17 34 % 243 25 %

2000-2020 176 41 % 207 41 % 18 36 % 401 41 %

Total 432 100 % 508 100 % 50 100 % 990 100 %

Ejerforhold Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Offentlig 187 43 % 
** 270 53 % 32 62 % * 489 49 %

Selvejende 226 52 % 
** . . . . * 462 46 %

Privat 19 4 % . . . . 47 5 %

Total 432 100 % 514 100 % 52 100 % 998 100 %

Driftsoverenskomst Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ingen driftsoverenskomst 304 70 % 
** 320 62 % 26 50 % 

** 650 65 %

Driftsoverenskomst 128 30 % 
** 194 38 % 26 50 % 

** 348 35 %

Total 432 100 % 514 100 % 52 100 % 998 100 %

Beliggenhed Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Mindre by eller udenfor byzone 278 65 % * 284 55 % 29 56 % 591 59 %

Stor eller mellemstor by 153 35 % * 230 45 % 23 44 % 406 41 %

Total 431 100 % 514 100 % 52 100 % 997 100 %

Procentandel medarbejdere uden 
relevant uddannelse Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Under 20 % uden relevant 
uddannelse 305 71 % 360 70 % 30 58 % * 695 70 %

20 % eller flere uden relevant 
uddannelse 126 29 % 154 30 % 22 42 % * 302 30 %

Total 431 100 % 514 100 % 52 100 % 997 100 %
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Procentandel uddannede  
pædagoger Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Under 60 % uddannede pæda-
goger 208 48 % 219 43 % 21 40 % 448 45 %

60 % eller flere uddannede 
pædagoger 223 52 % 295 57 % 31 60 % 549 55 %

Total 431 100 % 514 100 % 52 100 % 997 100 %

Normering (antal pædagogiske 
medarbejdere pr. anbragte barn) Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Under 3 medarbejdere pr. barn 300 70 % 
*** 450 88 % 

*** 39 75 % 789 79 %

3 eller flere medarbejdere pr. barn 130 30 % 
*** 63 12 % 

*** 13 25 % 206 21 %

Total 430 100 % 513 100 % 52 100 % 995 100 %

Procentandel nyansatte Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Under 20 % er nyansatte 297 69 % 375 73 % 40 77 % 712 71 %

20 % eller flere er nyansatte 134 31 % 139 27 % 12 23 % 285 29 %

Total 431 100 % 514 100 % 52 100 % 997 100 %

Supervision Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Modtager supervision mindst én 
gang om måneden 398 92 % 492 96 % 48 92 % 938 94 %

Modtager supervision sjældnere 
end én gang om måneden 33 8 % 22 4 % 4 8 % 59 6 %

Total 431 100 % 514 100 % 52 100 % 997 100 %

Godkendte målgrupper  
(flere svar) (N=987) Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Målgruppe 1: Børn og unge med 
alvorlige omsorgssvigt, vold, 
seksuelt misbrug i hjemmet mv., 
der anbringes (akut) for at sikre 
barnets/den unges sikkerhed/
sundhed

46 11 % 
*** 125 25 % 

*** 8 15 % 179 18 %

Målgruppe 2: Børn og unge med 
psykiatriske diagnoser og psykiske 
lidelser

247 58 % 267 53 % 18 35 % 
*** 532 54 %

Målgruppe 3: Børn og unge med 
fysiske og psykiske  
funktionsnedsættelser

59 14 % 48 9 % 5 10 % 112 11 %
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Målgruppe 4: Børn og unge med 
behov for specialpædagogisk 
behandling/støtte ift.  
følelsesmæssig udvikling, adfærd 
og sociale kompetencer,  
selvstændighed, hygiejne,  
sundhed, trivsel og skolegang

107 25 % 136 27 % 18 35 % 261 26 %

Målgruppe 5: Børn og unge med 
behov for socialpædagogisk be-
handling/støtte med særligt fokus 
på misbrug og kriminalitet

74 17 % 81 16 % 6 12 % 161 16 %

Målgruppe 6: Børn og unge med 
behov for udredning og afdæk-
ning af udfordringer og ressourcer

. . ** 36 7 % * . . *** 45 5 %

Målgruppe 7: Børn og unge for 
socialpædagogisk behandling/
støtte ift. integration, herunder 
faglig og sproglig udvikling mv. 
(herunder uledsagede flygtninge)

. . 15 3 % . . 24 2 %

Tilbud om alternativ straf-
afsoning, anbringelser i 
forbindelse med behandlings-
domme og/eller anbringelser 
under ungdomssanktioner

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 133 31 % 120 23 % 12 23 % 265 27 %

Nej 298 69 % 394 77 % 40 77 % 732 73 %

Total 431 100 % 514 100 % 52 100 % 997 100 %

Tilbyder efterværn Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 352 82 % 394 77 % 33 63 % 
** 779 78 %

Nej 79 18 % 120 23 % 19 37 % 
** 218 22 %

Total 431 100 % 514 100 % 52 100 % 997 100 %

Andre tilbud/ydelser målrettet 
anbragte børn og unge og deres 
familier

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 337 78 % 397 77 % 36 69 % 770 77 %

Nej 94 22 % 117 23 % 16 31 % 227 23 %

Total 431 100 % 514 100 % 52 100 % 997 100 %

Andre tilbud/ydelser målrettet 
andre udsatte grupper Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 239 55 % * 233 45 % * 25 48 % 497 50 %

Nej 192 45 % * 281 55 % * 27 52 % 500 50 %

Total 431 100 % 514 100 % 52 100 % 997 100 %
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Prioriterede pædagogiske  
tilgange (1. eller 2. prioritet) 
(flere svar) (N=978)

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Miljøpædagogisk/-terapeutisk 
tilgang 151 36 % 145 29 % 12 23 % 308 31 %

Tilknytnings- og relations-
fokuseret tilgang 224 53 % 

*** 372 74 % 
*** 33 63 % 629 64 %

Systemisk tilgang 53 12 % 54 11 % 5 10 % 112 11 %

Ressourceorienteret og  
anerkendende tilgang 146 34 % * 217 43 % 24 46 % 387 40 %

Strukturpædagogisk tilgang 73 17 % * 51 10 % 
** 9 17 % 133 14 %

Kognitiv tilgang 42 10 % 34 7 % 6 12 % 82 8 %

Neuropædagogisk tilgang 53 12 % * . . * . . 87 9 %

Empowermenttilgang 23 5 % . . . . 59 6 %

Rehabiliteringstilgang 11 3 % . . . . 19 2 %

Individuel tilgang 80 19 % * 60 12 % 6 12 % 146 15 %

Standardiserede metoder Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Ja 260 60 % 289 56 % 33 63 % 582 58 %

Nej 171 40 % 225 44 % 19 37 % 415 42 %

Total 431 100 % 514 100 % 52 100 % 997 100 %

Prioriteringer i omsorgsarbejdet 
(1. eller 2. prioritet) (flere svar) 
(N=997)

Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Prioritering at skabe tryghed og 
forudsigelighed for barnet/den 
unge

324 75 % * 347 68 % 36 69 % 707 71 %

Prioritering at se barnet/den unge 
og vedkommendes individuelle 
behov

194 45 % 261 51 % 30 58 % 485 49 %

Prioritering at skabe relationer til 
barnet/den unge gennem værd-
sættelse og anerkendelse

197 46 % 230 45 % 22 42 % 449 45 %

Prioritering at udvikle barnets/
den unges selvstændighed og 
færdigheder

51 12 % . . . . 147 15 %

Prioritering at give barnet/den 
unge terapeutisk behandling 23 5 % . . . . 49 5 %

Prioritering at støtte barnet/den 
unge i at få en skolefaglig ballast 73 17 % 76 15 % 8 15 % 157 16 %

Note: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.
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Bilag F: Supplerende metode og resultatbeskrivelse til 
kapitel V.1

Dette bilag beskriver en række metodiske overvejelser og beslutninger, der ligger til 
grund for regressionsanalyserne i kapitel V.1, der modellerer sammenbrudsrisiko 
(og alternative mål for anbringelsens succes) ud fra en række institutions-, bør-
ne- og forløbskarakteristika. Bilaget beskriver udvælgelsen af variable, brugen af 
multilevel-modeller, og det analytiske sample (inklusive variablenes fordeling), samt 
præsenterer de fulde regressionstabeller.

Udvælgelse af variable
Til grund for udvælgelse af variable til regressionsanalyserne ligger først og fremmest 
tidligere forskning og en faglig forståelse af området, og af hvilke karakteristika der 
sandsynligvis er centrale i forhold til sammenbrud. Udvælgelsen af variable består 
af tre trin. Først udvælger vi inden for de tre områder (institutionskarakteristika, 
børnekarakteristika og forløbskarakteristika) overordnede temaer med sandsynlig 
relevans for sammenbrudsrisiko. Dernæst udvælger vi enkelte variable, der identificerer 
forskellige dimensioner inden for temaerne. I udvælgelsen af variablene prioriterer 
vi i supplement til den faglige vurdering af, hvilken variabel der bedst muligt fanger 
den pågældende dimension, også variable, der i bivariate analyser ser ud til at have 
en stærk sammenhæng med sammenbrudsrisiko, samt variable, der har så mange 
besvarelser som muligt af hensyn til ikke at miste observationer i regressionsanalysen.

Af institutionskarakteristika udvælger vi følgende temaer og variable:

Strukturelle forhold:
• Ejerforhold: offentlig (reference), selvejende/fondsejet/foreningsejet, privat
• Oprettelsesår: <1960 (reference), 1960-1979, 1980-1999, 2000-2020 
• Intern skole: intern skole eller ej (reference)

Personale:
• Uddannelsesniveau: procent uddannede pædagoger
• Normering: antal pædagogiske medarbejdere per barn

Pædagogisk tilgang:
• Højt prioriterede elementer i omsorgsarbejdet (1. eller 2. prioritet): 1) skabe 

tryghed og forudsigelighed for barnet eller den unge, 2) se barnet eller den unge og 
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dets individuelle behov, 3) skabe relationer gennem værdsættelse og anerkendelse, 
4) udvikle barnet eller den unges selvstændighed og færdigheder, 5) give terapeutisk 
behandling, 6) støtte barnet eller den unge i at få en skolefaglig ballast

Målgruppe:
• Godkendte målgrupper: 1) Børn og unge med alvorligt omsorgssvigt, vold, 

seksuelt misbrug i hjemmet med videre, der anbringes (akut) for at sikre barnet 
eller den unges sikkerhed, 2) Børn og unge med psykiatriske diagnoser og 
psykiske lidelser samt konsekvenser heraf.

Af børnekarakteristika udvælger vi følgende temaer og variable:

Demografi:
• Køn: dreng (reference), pige
• Alder ved anbringelse: 0-5, 6-12 (reference), 13-17, 18-22
• Etnisk baggrund: dansk (reference), anden etnisk baggrund end dansk 

Anbringelseskarakteristika:
• Tidligere anbringelser: Ingen andre steder (reference), ét andet sted, to andre 

steder, mere end to andre steder
• Formål med anbringelsen: 1) (akut-) anbringelse med henblik på at sikre barnets 

sikkerhed eller ej (reference), 2) behandlingsforløbi forhold til psykiatriske 
diagnoser og lidelser eller ej (reference), 3) behandlingsforløb i forhold til fysiske 
og psykiske funktionsnedsættelser eller ej (reference), 4) anden socialpædagogisk 
behandling/støtte eller ej (reference), 5) fokus på skolegang og faglig udvikling 
eller ej (reference), 6) fokus på misbrug og kriminalitet eller ej (reference), 7) 
udredning eller ej (reference), 8) støtte i forhold til integration eller ej (reference), 
9) ikke angivet eller ej (reference).

Udfordringer:
• Perioder uden skolegang: ja (reference) eller nej
• Venner uden for institutionen: ja eller nej (reference)
• Reaktion i pressede situationer: overvejende udadreagerende, overvejende 

indadreagerende (reference), hverken indad- eller udadreagerende
• Børnegrupper: psykiatrisk diagnose, særlig høj grad af følelsesmæssige behov 

uden psykiatrisk diagnose (reference), hverken psykiatrisk diagnose eller særlig 
høj grad af følelsesmæssige behov

• Psykologisk terapi: modtog ikke terapi – ikke behov, modtog ikke terapi – behov, 
modtog ikke terapi – ved ikke om behov, modtog terapi (reference)
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Kontakt med familien:
• Samvær med mor: ja eller nej (reference)
• Samvær med far: ja eller nej (reference)
• Søskende anbragt på samme institution: enebarn, ingen søskende anbragt 

(reference), søskende anbragt samme sted, ingen søskende anbragt samme sted

Af forløbskarakteristika udvælger vi følgende temaer og variable:

Inddragelse:
• Valg af anbringelsesforanstaltning: Høj inddragelse af barn eller den unge og/

eller forældre i valg af anbringelsesforanstaltning eller ej (reference)

Anbringelsestype: 
• Akut anbringelse: ja eller nej (reference)
• Samtykke: anbringelse med samtykke, uden samtykke (reference), ved ikke om 

samtykke

Sagsbehandlingen:
• Modtaget dækkende beskrivelse: ja eller nej (reference)
• Tilfredshed med samarbejdet med sagsbehandleren: Høj tilfredshed med sam-

arbejde eller ej (reference)

Som sidste trin i variabeludvælgelsen udfører vi en datadrevet variabeludvælgelse 
(lasso), hvor langt flere variable fra spørgeskemaerne inkluderes, og en algoritme 
udvælger de variable, der er mest statistisk relevante for sammenbrudsrisiko. Dette 
gør vi for at undersøge, om vi med den tematiske udvælgelse har udeladt nogle 
karakteristika, som i vores data har en stærk statistisk sammenhæng med sammen-
brudsrisiko. Dette er ikke tilfældet, da den datadrevne variabeludvælgelse ikke 
identificerer nogle relevante variable, som ikke indgår i den tematiske udvælgelse.

Behovet for at udvælge en mindre gruppe af forklarende variable kommer af et 
ønske om at skabe en overskuelig analyse, at balancere antallet af variable i forhold 
til antallet af observationer samt at minimere risikoen for multikollinaritet (det vil 
sige at inddrage flere variable, der er stærkt korrelerede og næsten måler det samme, 
og som derfor gør det vanskeligt at tolke på deres parametre).

Kategoriseringen af variablene er tilpasset analysens sample og ønsket om speci-
fikke detaljeringsgrader. Fordelingen på de forskellige karakteristika fremgår af tabel 
F.1, der viser institutions-, børne- og forløbskarakteristika for de 977 børn og unge, 
hvis spørgeskemabesvarelser indgår i regressionsanalyserne.
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Tabel F.1: Fordelingstabel for sammenbrudsanalyse, N=977 børn og unge

Institutionsfaktorer

Intern skole Antal Procent

Ja 378 39 %

Nej 599 61 %

Total 977 100 %

Ejerforhold Antal Procent

Offentlig institution 471 48 %

Selvejende fondsejet eller forening 462 47 %

Privat 44 5 %

Total 977 100 %

Oprettelse Antal Procent

Før 1960 299 31 %

1960-1979 47 5 %

1980-1999 243 25 %

2000-2020 388 40 %

Total 977 100 %

Procentandel uddannede pædagoger Antal Procent

Under 60 % uddannede pædagoger 437 45 %

60 % eller flere uddannede pædagoger 540 55 %

Total 977 100 %

Antal pædagogiske medarbejdere pr. barn Antal Procent

Under 3 medarbejdere pr. barn 771 79 %

3 eller flere medarbejdere pr. barn 206 21 %

Total 977 100 %

Prioriteringer af elementer i det pædagogiske arbejde (1. og 2. prioritet) (flere 
svar) Antal Procent

Prioritering at skabe tryghed og forudsigelighed for barnet/den unge (1. eller 2. 
prioritet) 696 71 %

Prioritering at se barnet/den unge og vedkommendes individuelle behov (1. eller 2. 
prioritet) 477 49 %

Prioritering at skabe relationer til barnet/den unge gennem værdsættelse og aner-
kendelse (1. eller 2. prioritet) 444 45 %

Prioritering at udvikle barnets/den unges selvstændighed og færdigheder (1. eller 2. 
prioritet) 138 14 %
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Prioritering at give barnet/den unge terapeutisk behandling (1. eller 2. prioritet) 42 4 %

Prioritering at støtte barnet/den unge i at få en skolefaglig ballast (1. eller 2. 
prioritet) 157 16 %

Godkendte målgrupper (flere svar) Antal Procent

Målgruppe 1: Børn og unge med alvorlige omsorgssvigt, vold, seksuelt misbrug 179 18 %

Målgruppe 2: Børn og unge med psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser 532 54 %

Børnefaktorer

Køn Antal Procent

Dreng 517 53 %

Pige 460 47 %

Total 977 100 %

Etnisk baggrund Antal Procent

Dansk oprindelse 722 74 %

Anden etnisk baggrund end dansk 255 26 %

Total 977 100 %

Alder ved anbringelse Antal Procent

0-5 år 54 6 %

6-12 år 302 31 %

13-17 år 573 59 %

18-22 år 48 5 %

Total 977 100 %

Tidligere anbringelser Antal Procent

Et andet sted 257 26 %

To andre steder 114 12 %

Mere end to andre steder 57 6 %

Nej, ikke andre steder 505 52 %

Ved ikke 44 5 %

Total 977 100 %

Søskende Antal Procent

Enebarn 140 14 %

Ingen søskende anbragt/ved ikke 558 57 %

Søskende anbragt samme sted 169 17 %

Ingen søskende anbragt samme sted (andre steder) 110 11 %
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Total 977 100 %

Perioder uden skolegang Antal Procent

Ja 431 44 %

Nej 384 39 %

Ved ikke 162 17 %

Total 977 100 %

Jævnaldrende venner uden for institution Antal Procent

Ja 646 66 %

Nej 331 34 %

Total 977 100 %

Reaktion i pressede situationer Antal Procent

Barnet/den unge fremstod da mest med indadreagerende adfærd (fx trækker sig, 
kigger væk, går sin vej, taler lavt eller lignende) 328 34 %

Barnet/den unge fremstod da overvejende med udadreagerende adfærd (fx råber, 
slår, sparker, smider med ting eller lignende) 477 49 %

Ingen af ovenstående 172 18 %

Total 977 100 %

Psykologisk terapi/behov for psykologisk terapi Antal Procent

Modtog psykologisk terapi 350 36 %

Modtog ikke psykologisk terapi (ikke behov) 266 27 %

Modtog ikke psykologisk terapi men havde behov 251 26 %

Modtog ikke psykologisk terapi og ved ikke, om der var behov 110 11 %

Total 977 100 %

Mål med anbringelsen Antal Procent

Akut omsorgssvigt og sikkerhed 90 9 %

Psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser 130 13 %

Fysiske og psykiske funktionsnedsættelser 17 2 %

Anden socialpædagogisk behandling/støtte 476 49 %

Skolegang, faglig udvikling og trivsel 31 3 %

Misbrug og kriminalitet 101 10 %

Udredning 64 7 %

Integration 18 2 %

Ikke angivet 50 5 %

Total 977 100 %
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Samvær med mor Antal Procent

Ja 856 88 %

Nej 121 12 %

Total 977 100 %

Samvær med far Antal Procent

Ja 626 64 %

Nej 351 36 %

Total 977 100 %

Børnegruppe Antal Procent

Børn og unge med en psykiatrisk diagnose 426 44 %

Børn og unge uden en psykiatrisk diagnose, som vurderes til at have en høj grad af 
særlige følelsesmæssige behov 501 51 %

Børn og unge, som hverken har en diagnose eller vurderes til at have en høj grad af 
særlige følelsesmæssige behov 50 5 %

Total 977 100 %

Forløbsfaktorer

Inddragelse af barnet/den unge og/eller forældre i forbindelse med valg af anbrin-
gelsesforanstaltning Antal Procent

Høj eller meget høj grad af inddragelse af barn og/eller forældre 582 60 %

Hverken eller/lav eller meget lav grad af inddragelse af barn og/eller forældre 343 35 %

Ved ikke 52 5 %

Total 977 100 %

Akutanbringelse Antal Procent

Ja 287 29 %

Nej 690 71 %

Total 977 100 %

Anbringelse med eller uden samtykke Antal Procent

Anbringelse med samtykke 749 77 %

Anbringelse uden samtykke 202 21 %

Ved ikke 26 3 %

Total 977 100 %

Om institutionen modtog en dækkende udredning i forbindelse med anbringel-
sen Antal Procent

Modtog ikke en (dækkende) beskrivelse/udredning 458 47 %

Modtog en beskrivelse/udredning, som i høj eller meget høj grad var dækkende 519 53 %
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Total 977 100 %

Tilfredshed med samarbejde med kommunal samarbejdspartner Antal Procent

Høj eller meget høj grad af tilfredshed med både omfang og kvalitet af kontakt 532 54 %

Ikke høj eller meget høj grad af tilfredshed med både omfang og kvalitet af kontakt 445 46 %

Total 977 100 %

Gennemsnit

Socialpædagog (uddannet før 1992) eller pædagog (uddannet efter 1992) 60 %

Antal pædagogiske medarbejdere pr. barn 2.3

Observationer 977

Valg af regressionsmodel: multilevel-modeller
Vi inddrager de udvalgte variable som forklarende variable i multilevel regressions-
modeller med sammenbrud som den afhængige variabel. Den primære begrundelse 
for valget af multilevel-modellerne er den måde, data er struktureret på, hvori børnene 
og de unge er grupperet i institutioner.

Multilevel-modellerne er et hyppigt anvendt værktøj, når data er indsamlet eller 
struktureret i to eller flere niveauer, hvor observationerne fra et niveau er grupperet 
eller indlejret i et andet niveau.516 I dette tilfælde udgør børnene og de unge niveau 
1, og disse observationer er så grupperet i institutioner, der udgør niveau 2. Andre 
eksempler på niveau 2 kan være skoler, områder eller familier.

Med multilevel-modeller tager man højde for, at observationerne (børnene og de 
unge) er grupperet i institutioner, og at fejlleddene derfor vil være korreleret. Hvis der 
ikke tages højde for dette, vil standardfejlene være for små, og vi vil højst sandsynligt 
overvurdere den statistiske signifikans af de sammenhænge, vi ser i modellen. 
Derudover indgår der i multilevel-modellerne institutions-specifikke intercepter, det 
vil sige, at det indgår i modellen, at hver institution har en sammenbrudsrisiko, der 
kan afvige fra det overordnede gennemsnit. Dette er særligt relevant i forhold til at 
dekomponere variationen i sammenbrudsrisiko og estimere intra-class-korrelationer 
(ICC, beskrevet nedenfor).

På trods af at den afhængige variabel (sammenbrud) er binær (det vil sige 0=ikke 
sammenbrud, 1=sammenbrud), vælger vi ikke at anvende logistisk regression. 
Dette gør vi for at lette fortolkningen af parameterestimaterne samt at muliggøre 
sammenligning af parameterestimater på tværs af modeller.

516 Hoffman, Lesa & Walters, Ryan W. (2022).
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Modellen ser således ud:

Sammenbrudij = ß0 + ß1Institutionskarakteristikaj + ß2Børnekarakteristikaij 
+ ß3forløbskarakteristikaij + uj + eij

Hvor ß1 er en vektor af parameterestimater, der viser sammenhængen mellem de enkelte insti-
tutionskarakteristika og sammenbrudsrisiko kontrolleret for de andre karakteristika. ß2 er en 
vektor af parameterestimater, der viser sammenhængen mellem de enkelte børnekarakteristika 
og sammenbrudsrisiko kontrolleret for de andre karakteristika. ß3 er en vektor af parameter-
estimater, der viser sammenhængen mellem de enkelte forløbskarakteristika og sammenbrudsrisiko 
kontrolleret for de andre karakteristika.

uj er den institutionsspecifikke afvigelse fra gennemsnittet (det institutionsspecifikke fejlled) og 
eij er det individspecifikke fejlled. 

En anden styrke ved multilevel-modellerne er, at de som sagt muliggør, at vi kan 
estimere intra-class-korrelationer (ICC), der angiver andelen af den samlede variation 
i sammenbrudsrisiko, der kan tilskrives forskelle mellem institutioner (inklusive 
observerede og uobserverede institutionskarakteristika samt forskelle i børne- og 
ungekomposition på tværs af institutioner). Dette kan gøres både i den tomme model 
uden forklarende variable og efter inddragelse af forklarende variable, hvor det så er 
den resterende variation, der dekomponeres i den del af variationen, der stammer 
fra institutions-niveau og fra individ-niveau (inden for institutioner).

Her er den tomme model, hvor fejlleddet er opdelt i en institutions- og en 
individspecifik del:

Sammenbrudij = ß0 + uj + eij

Den samlede variation i sammenbrudsvariablen kan så dekomponeres i én del, der 
kommer fra institutionsafvigelser fra det samlede gennemsnit (σ2⁄u) og individafvi-
gelser fra institutionsgennemsnittet (σ2⁄e):

var(Sammenbrudij) = σ2⁄u + σ2⁄e

ICC udregnes så som andelen af den samlede variation, der kommer fra forskelle 
mellem institutioner:517

ICC =

517 Hox, Joop. J. & Roberts, J. Kyle (2011).

σ2⁄u
σ2⁄u + σ

2⁄e
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Dette ICC-parameter er af interesse, da det giver et overordnet mål for betydningen 
af forskelle mellem institutioner for sammenbrudsrisiko. Det supplerer således 
hovedanalysen, der fokuserer på (kontrollerede) sammenhænge mellem enkelte 
(institutions)karakteristika og sammenbrudsrisiko.

Analytiske sample
Datagrundlaget for regressionsanalyserne består af spørgeskemabesvarelser for 
de børn og unge, hvor der er svaret på samtlige spørgsmål/variable, der indgår i 
analysen – det vil sige alle udvalgte institutionskarakteristika, børnekarakteristika og 
forløbskarakteristika. Som angivet af afsnittet om variabeludvælgelse har vi i nogle 
tilfælde også valgt at inkludere “ved ikke”-kategorier for at bevare observationer 
i datagrundlaget. Det endelige datagrundlag består af 977 børn og unge fra 144 
institutioner. Som det også er tilfældet for de øvrige analyser, der drejer sig om de 
senest fraflyttede børn og unge, så har vi ikke besvarelser fra alle institutioner, der 
deltager i undersøgelsen. Dette kan muligvis skyldes den relativt store arbejdsbyrde, 
der ligger i besvarelsen af spørgeskemaerne omhandlende de senest fraflyttede børn og 
unge. I bortfaldsanalysen (bilag B), ser vi blandt andet, at mindre institutioner, yngre 
institutioner og private institutioner i mindre grad har besvaret spørgeskemaerne 
omhandlende de senest fraflyttede børn og unge, men vi ser ikke, at institutioner, der 
har besvaret disse skemaer, skiller sig ud på områder, der kunne indikere, at de havde 
flere ressourcer til rådighed og var mindre belastede (som høj andel af uddannede 
pædagoger, høj normering eller forskellige målgrupper).

Resultater
I det følgende præsenterer og beskriver vi de estimerede intra-class-korrelationer 
(ICC’er), der bidrager med supplerende information om betydningen af forskelle 
mellem institutioner i forhold til at beskrive sammenbrudsrisiko. Dernæst præsenterer 
vi regressionstabellerne for a) den fulde sample, b) to undergrupper af børn og unge 
(opdelt på børnegrupper fra kapitel III.5), og c) for alternative mål for succes af 
anbringelsen. Hovedresultaterne beskrives i kapitel V.1.

ICC
Tabel F.2 viser ICC for sammenbrudsrisiko fra først den tomme model uden 
forklarende variable og dernæst ved trinvis inddragelse af henholdsvis institutions-, 
børne- og forløbskarakteristika.

Her ser vi i den tomme model, at omtrent 10 % af den samlede variation 
i sammenbrudsrisiko kan tilskrives forskelle mellem institutioner. Det betyder, 
at langt størstedelen af variationen altså ligger mellem børn og unge inden for 
institutionerne, og det er altså relativt lidt af variationen i sammenbrudsrisiko, der 
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stammer fra forskelle mellem institutioner, hvilket inkluderer både observerede og 
uobserverede institutionskarakteristika samt forskelle i børne- og ungekomposition 
på tværs af institutioner.

Det er dog tilfældet, at kontekst eller niveau 2 (som institutionerne udgør i 
vores analyse) sjældent er kilde til en stor del af variationen i multilevel-analyser. 
Fra andre områder ses det for eksempel, at forskelle mellem læger forklarer omtrent 
10% af variationen i sundhedsoutcomes,518 at forskelle mellem skoler traditionelt 
kan tilskrives 10-20% af variationen i uddannelsesoutcomes, men dog er faldet helt 
ned til 2-3% i Norge, hvilket vurderes at være en lille og næsten ubetydelig ICC.519 
Familie som kontekst kan forklare en betydeligt større del af variation i eksempelvis 
uddannelsesoutcomes, men selv her ligger den stadig “kun” på 30-40%, hvor 
variationen mellem søskende altså udgør en større andel end den mellem familier.520

Set i dette lys må ICC’en for institutioner anses som være moderat i forhold til 
andre kontekst-variable.

Tabel F.2: ICC for sammenbrudsrisiko ved trinvis inddragelse af variable
Model 0 Model 1 Model 2 Model 3

ICC 0.103*** 0.056** 0.015** 0.017**

Observationer 977 977 977 977

Antallet af institutioner 144 144 144 144

Institutionskarakteristika X X X

Børne- og ungekarakteristika
Forløbskarakteristika X X

X

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Ved trinvis inddragelse af forklarende variable ser vi, at den resterende andel af 
variationen, der kan tilskrives (ikke-inkluderede) forskelle mellem institutioner, 
falder. Dette er helt naturligt, da vi netop inddrager flere variable, der beskriver nogle 
af de forskelle, der kan være mellem institutioner – både i forhold til institutions-
karakteristika og i forhold til sammensætning af børn og unge på institutionerne.

Resultater for den fulde sample
Tabel F.3 nedenfor viser resultaterne fra tre multilevel regressionsmodeller, der 
modellerer sammenbrudsrisiko ved trinvis inddragelse af forklarende variable for den 
fulde sample (N=977). Tabellen viser parameterestimaterne for alle de inddragede 

518 Adams, Geoffrey et al. (2004).
519 Hermansen, Are S. et al. (2020).
520 Wiborg, Øyvind N. & Hansen, Marianne N. (2018).
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variable, og denne del af analysen muliggør, at vi kan identificere, hvilke enkelte 
institutions-, børne- og forløbskarakteristika, der er signifikant forbundet med 
sammenbrudsrisiko kontrolleret for de andre inddragede variable. 

Tabel F.3: Sammenbrudsrisiko forklaret af forskellige sæt af variable

Outcome: Sammenbrud Model 1 Model 2 Model 3

Institutionskarakteristika:

Intern skole (ref. kat.: ingen intern skole) 0.0681 0.0348 0.0253

(0.0456) (0.0371) (0.0401)

Selvejende, fondsejet eller foreningsejet (ref. kat.: offentlig) 0.0852** 0.115*** 0.123***

(0.0388) (0.0320) (0.0317)

Privat (ref. kat.: offentlig) 0.107 0.109 0.124*

(0.0857) (0.0745) (0.0738)

Oprettelse: 1960-1979 (ref. kat.: oprettet før 1960) -0.0463 -0.0514 -0.0618

(0.0574) (0.0500) (0.0525)

Oprettelse: 1980-1999 (ref. kat.: oprettet før 1960) 0.116** 0.102*** 0.0984**

(0.0477) (0.0381) (0.0383)

Oprettelse: 2000-2020 (ref. kat.: oprettet før 1960) 0.0145 -0.0228 -0.0287

(0.0440) (0.0357) (0.0360)

Pct. uddannede pædagoger -0.00171 -0.00168* -0.00164*

(0.00110) (0.000966) (0.000963)

Antal pædagogiske medarbejdere pr. barn -0.00386 -0.00554 -0.00555

(0.00576) (0.00406) (0.00409)

Prioriteret element i omsorgsarbejdet: tryghed (ref. kat.: 
nej) 0.0437 0.0710 0.0589

(0.0576) (0.0553) (0.0548)

Prioriteret element i omsorgsarbejdet: behov (ref. kat.: nej) 0.00166 0.0134 0.00590

(0.0522) (0.0491) (0.0499)

Prioriteret element i omsorgsarbejdet: relation (ref. kat.: 
nej) -0.00278 0.0246 0.00406

(0.0511) (0.0481) (0.0489)

Prioriteret element i omsorgsarbejdet: selvstændig (ref. kat.: 
nej) 0.00969 0.0304 0.0205

(0.0779) (0.0649) (0.0649)
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Prioriteret element i omsorgsarbejdet: behandling (ref. kat.: 
nej) -0.0617 -0.00345 -0.0234

(0.0855) (0.0865) (0.0900)

Prioriteret element i omsorgsarbejdet: skole (ref. kat.: nej) - - -

Målgruppe 1: Børn og unge med alvorlige omsorgssvigt, 
vold, seksuelt misbrug (ref. kat.: nej) -0.0189 -0.0267 -0.0233

(0.0419) (0.0406) (0.0405)

Målgruppe 2: Børn og unge med psykiatriske diagnoser og 
psykiske lidelser (ref. kat.: nej) -0.0598 -0.0530 -0.0596*

(0.0399) (0.0341) (0.0338)

Børnekarakteristika:

Pige (ref. kat.: dreng) 0.0400 0.0428

(0.0309) (0.0303)

Anden etnisk baggrund end dansk (ref. kat.: dansk) 0.0235 0.0204

(0.0351) (0.0356)

Alder ved anbringelse: 0-5 år (ref. kat.: 6-12 år) -0.124*** -0.116**

(0.0437) (0.0451)

Alder ved anbringelse: 13-17 år (ref. kat.: 6-12 år) -0.0447 -0.0370

(0.0319) (0.0321)

Alder ved anbringelse: 18-22 år (ref. kat.: 6-12 år) -0.00664 -0.00192

(0.0769) (0.0784)

Tidligere anbringelser: et andet sted (ref. kat.: ingen andre 
steder) -0.0841*** -0.0919***

(0.0293) (0.0296)

Tidligere anbringelser: to andre steder (ref. kat.: ingen 
andre steder) 0.0133 0.0183

(0.0519) (0.0509)

Tidligere anbringelser: mere end to andre steder (ref. kat.: 
ingen andre steder) 0.0924 0.0865

(0.0766) (0.0788)

Tidligere anbringelser: ved ikke (ref. kat.: ingen andre 
steder) 0.0702 0.0636

(0.0691) (0.0728)

Enebarn (ref. kat.: ingen søskende anbragt/ved ikke) -0.0526 -0.0521

(0.0396) (0.0397)

Søskende anbragt samme sted (ref. kat.: ingen søskende 
anbragt/ved ikke) -0.103*** -0.104***
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(0.0392) (0.0375)

Ingen søskende anbragt samme sted (men andre steder) 
[ref. kat.: ingen søskende anbragt/ved ikke] -0.0133 -0.0114

(0.0490) (0.0471)

Perioder uden skolegang: Nej (ref. kat.: ja) -0.0688*** -0.0685***

(0.0260) (0.0254)

Perioder uden skolegang: Ved ikke (ref. kat.: ja) -0.0364 -0.0398

(0.0423) (0.0433)

Venner uden for institutionen (ref. kat.: nej) -0.0740** -0.0719**

(0.0292) (0.0303)

Pressede situationer: Overvejende udadreagerende adfærd 
(ref. kat.: overvejende indadreagerende adfærd) 0.0426 0.0363

(0.0286) (0.0292)

Pressede situationer: Hverken ind- eller udadreagerende 
adfærd (ref. kat.: overvejende indadreagerende adfærd) -0.0310 -0.0326

(0.0411) (0.0400)

Modtog ikke psykologisk terapi (ikke behov) [ref. kat.: 
modtog psykologisk terapi] -0.00534 -0.00568

(0.0337) (0.0337)

Modtog ikke psykologisk terapi (men havde behov) [ref. 
kat.: modtog psykologisk terapi] 0.133*** 0.125***

(0.0429) (0.0422)

Modtog ikke psykologisk terapi (og ved ikke, om der var 
behov) [ref. kat.: modtog psykologisk terapi] 0.0966** 0.0923*

(0.0467) (0.0473)

Mål med anbringelse: psykiatriske diagnoser og psykiske 
lidelser (ref. kat.: nej) -0.0255 -0.00412

(0.0581) (0.0613)

Mål med anbringelse: fysiske og psykiske funktionsnedsæt-
telser (ref. kat.: nej) -0.0710 -0.0255

(0.0586) (0.0583)

Mål med anbringelse: anden socialpædagogisk behandling/
støtte (ref. kat.: nej) -0.0331 -0.0289

(0.0410) (0.0405)

Mål med anbringelse: skolegang, faglig udvikling og trivsel 
(ref. kat.: nej) 0.0732 0.0780

(0.0886) (0.0859)
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Mål med anbringelse: misbrug og kriminalitet (ref. kat.: 
nej) 0.0538 0.0663

(0.0509) (0.0525)

Mål med anbringelse: udredning (ref. kat.: nej) -0.0606 -0.0626

(0.0732) (0.0694)

Mål med anbringelse: integration (ref. kat.: nej) -0.0280 0.00734

(0.118) (0.117)

Mål med anbringelse: ikke angivet (ref. kat.: nej) 0.120* 0.122*

(0.0716) (0.0709)

Samvær med mor (ref. kat.: nej) -0.0135 -0.0126

(0.0423) (0.0403)

Samvær med far (ref. kat.: nej) -0.0222 -0.0213

(0.0266) (0.0273)

Psykiatrisk diagnose (ref. kat.: særlig høj grad af følelses-
mæssige behov) -0.0164 -0.00634

(0.0297) (0.0292)

Ingen psykiatrisk diagnose og heller ikke særlig høj grad af 
følelsesmæssige behov (ref. kat.: særlig høj grad af følelses-
mæssige behov)

0.0399 0.0496

(0.0642) (0.0680)

Forløbskarakteristika:

Høj eller meget høj grad af inddragelse af barn og/eller 
forældre (ref. kat.: hverken eller/lav eller meget lav grad af 
inddragelse af barn og/eller forældre)

-0.0654*

(0.0358)

Ved ikke, om barn og/eller forældre var inddraget (ref. kat.: 
hverken eller/lav eller meget lav grad af inddragelse af barn 
og/eller forældre)

-0.0640

(0.0655)

Akutanbringelse (ref. kat.: ikke nogen akutanbringelse) 0.0208

(0.0320)

Anbringelse uden samtykke (ref. kat.: anbringelse med 
samtykke) -0.00325

(0.0410)

Ved ikke, om der var samtykke (ref. kat.: anbringelse med 
samtykke) -0.137

(0.107)
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Modtog dækkende beskrivelse fra kommunen i forbindelse 
med anbringelsen (ref. kat.: nej) -0.0413

(0.0255)

Høj eller meget høj grad af tilfredshed med sagsbehandler 
(ref. kat.: ikke høj eller meget høj grad af tilfredshed med 
sagsbehandler)

-0.0554*

(0.0308)

R2 0.049 0.140 0.154

Observationer 977 977 977

Antallet af institutioner 144 144 144

Robuste standardfejl i parentes

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Resultater for undergrupper
Tabel F.4 nedenfor viser resultaterne fra den fulde multilevel regressionsmodel 
– altså med både institutions-, børne- og forløbskarakteristika inddraget – med 
sammenbrud som afhængig variabel, men opdelt på to forskellige undergrupper af 
børn og unge. Det drejer sig om børn og unge med henholdsvis psykiatrisk diagnose 
(børnegruppe 1), og børn og unge med særlig høj grad af følelsesmæssige behov, 
men uden psykiatrisk diagnose (børnegruppe 2). Den resterende gruppe, der ikke 
falder i disse to kategorier, er for lille til at være genstand for regressionsanalyserne 
alene, men indgår i den samlede analyse beskrevet ovenfor. 

At opdele på undergrupper tjener det formål at se, hvilke karakteristika der er 
signifikant forbundet med sammenbrudsrisiko, i de to undergrupper. 

Tabel F.4: Sammenbrudsrisiko for undergrupper

Outcome: sammenbrud
(1)

Psykiatrisk  
diagnose

(2)
Særlig høj grad af 
følelses mæssige 
behov men ikke 

psykiatrisk  
diagnose

Institutionskarakteristika:

Intern skole (ref. kat.: ingen intern skole) 0.0947 -0.0256

(0.0615) (0.0495)

Selvejende, fondsejet eller foreningsejet (ref. kat.: offentlig) 0.129*** 0.139***

(0.0470) (0.0463)

Privat (ref. kat.: offentlig) 0.150 0.197**

© Forlaget Klim



489

Bilag F: Supplerende metode- og resultatbeskrivelse til kapitel V.1

(0.113) (0.0883)

Oprettelse: 1960-1979 (ref. kat.: oprettet før 1960) -0.0569 -0.0286

(0.0783) (0.0702)

Oprettelse: 1980-1999 (ref. kat.: oprettet før 1960) 0.0684 0.110**

(0.0579) (0.0445)

Oprettelse: 2000-2020 (ref. kat.: oprettet før 1960) -0.0848 0.0288

(0.0576) (0.0464)

Pct. uddannede pædagoger -0.000737 -0.000691

(0.00132) (0.00116)

Antal pædagogiske medarbejdere pr. barn 0.00482 -5.79e-05

(0.00701) (0.0136)

Prioriteret element i omsorgsarbejdet: tryghed (ref. kat.: nej) 0.104 0.0128

(0.0757) (0.0670)

Prioriteret element i omsorgsarbejdet: behov (ref. kat.: nej) -0.0591 0.0335

(0.0612) (0.0667)

Prioriteret element i omsorgsarbejdet: relation (ref. kat.: nej) -0.00449 -0.0410

(0.0624) (0.0605)

Prioriteret element i omsorgsarbejdet: selvstændig (ref. kat.: nej) -0.00919 -0.0421

(0.102) (0.0781)

Prioriteret element i omsorgsarbejdet: behandling (ref. kat.: nej) -0.174 0.0976

(0.108) (0.110)

Prioriteret element i omsorgsarbejdet: skole (ref. kat.: nej) - -

Målgruppe 1: Børn og unge med alvorlige omsorgssvigt, vold, 
seksuelt misbrug (ref. kat.: nej) 0.109 -0.113***

(0.0695) (0.0409)

Målgruppe 2: Børn og unge med psykiatriske diagnoser og psykiske 
lidelser (ref. kat.: nej) -0.0979** -0.0148

(0.0478) (0.0438)

Børnekarakteristika:

Pige (ref. kat.: dreng) 0.107** 0.00550

(0.0530) (0.0327)

Anden etnisk baggrund end dansk (ref. kat.: dansk) -0.00878 0.0298

(0.0521) (0.0447)

Alder ved anbringelse: 0-5 år (ref. kat.: 6-12 år) -0.255 -0.137**
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(0.163) (0.0542)

Alder ved anbringelse: 13-17 år (ref. kat.: 6-12 år) -0.116** -0.00895

(0.0518) (0.0421)

Alder ved anbringelse: 18-22 år (ref. kat.: 6-12 år) -0.168** 0.277***

(0.0700) (0.107)

Tidligere anbringelser: et andet sted (ref. kat.: ingen andre steder) -0.112** -0.0300

(0.0451) (0.0426)

Tidligere anbringelser: to andre steder (ref. kat.: ingen andre steder) 0.157** -0.0705

(0.0650) (0.0543)

Tidligere anbringelser: mere end to andre steder (ref. kat.: ingen 
andre steder) 0.0560 0.175*

(0.101) (0.106)

Tidligere anbringelser: ved ikke (ref. kat.: ingen andre steder) 0.185** -0.0177

(0.0884) (0.0998)

Enebarn (ref. kat.: ingen søskende anbragt/ved ikke) -0.0715 -0.0165

(0.0551) (0.0571)

Søskende anbragt samme sted (ref. kat.: ingen søskende anbragt/ved 
ikke) -0.0566 -0.0963**

(0.0729) (0.0455)

Ingen søskende anbragt samme sted (men andre steder) [ref. kat.: 
ingen søskende anbragt/ved ikke] 0.00648 0.0218

(0.0690) (0.0634)

Perioder uden skolegang: Nej (ref. kat.: ja) -0.0545 -0.0617

(0.0397) (0.0419)

Perioder uden skolegang: Ved ikke (ref. kat.: ja) -0.0629 -0.0102

(0.0534) (0.0630)

Venner uden for institutionen (ref. kat.: nej) -0.0947* -0.0465

(0.0555) (0.0346)

Pressede situationer: Overvejende udadreagerende adfærd (ref. kat.: 
overvejende indadreagerende adfærd) -0.0290 0.110***

(0.0443) (0.0410)

Pressede situationer: Hverken ind- eller udadreagerende adfærd (ref. 
kat.: overvejende indadreagerende adfærd) -0.119* 0.0455

(0.0675) (0.0534)

Modtog ikke psykologisk terapi (ikke behov) [ref. kat.: modtog 
psykologisk terapi] 0.0306 -0.0396
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(0.0529) (0.0478)

Modtog ikke psykologisk terapi (men havde behov) [ref. kat.: mod-
tog psykologisk terapi] 0.0983 0.0860

(0.0604) (0.0563)

Modtog ikke psykologisk terapi (og ved ikke, om der var behov) [ref. 
kat.: modtog psykologisk terapi] 0.139** 0.0159

(0.0591) (0.0666)

Mål med anbringelse: psykiatriske diagnoser og psykiske lidelser (ref. 
kat.: nej) -0.0826 -0.0124

(0.108) (0.0834)

Mål med anbringelse: fysiske og psykiske funktionsnedsættelser (ref. 
kat.: nej) -0.163 0.0503

(0.141) (0.0916)

Mål med anbringelse: anden socialpædagogisk behandling/støtte (ref. 
kat.: nej) -0.114 -0.0404

(0.0991) (0.0463)

Mål med anbringelse: skolegang, faglig udvikling og trivsel (ref. kat.: 
nej) 0.0685 -0.00996

(0.159) (0.0957)

Mål med anbringelse: misbrug og kriminalitet (ref. kat.: nej) 0.0804 -0.00953

(0.114) (0.0857)

Mål med anbringelse: udredning (ref. kat.: nej) -0.385*** -0.0302

(0.114) (0.0734)

Mål med anbringelse: integration (ref. kat.: nej) 0.0743 -0.195**

(0.205) (0.0932)

Mål med anbringelse: ikke angivet (ref. kat.: nej) 0.0846 0.0646

(0.127) (0.0886)

Samvær med mor (ref. kat.: nej) -0.0742 0.0657

(0.0812) (0.0483)

Samvær med far (ref. kat.: nej) -0.0394 -0.0189

(0.0366) (0.0367)

Forløbskarakteristika:

Høj eller meget høj grad af inddragelse af barn og/eller forældre (ref. 
kat.: hverken eller/lav eller meget lav grad af inddragelse af barn og/
eller forældre)

0.00223 -0.0986**

(0.0576) (0.0461)
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Ved ikke, om barn og/eller forældre var inddraget (ref. kat.: hverken 
eller/lav eller meget lav grad af inddragelse af barn og/eller forældre) -0.0752 -0.0604

(0.101) (0.0912)

Akutanbringelse (ref. kat.: ikke nogen akutanbringelse) 0.119** -0.0607

(0.0473) (0.0406)

Anbringelse uden samtykke (ref. kat.: anbringelse med samtykke) 0.0713 -0.0221

(0.0726) (0.0524)

Ved ikke, om der var samtykke (ref. kat.: anbringelse med samtykke) 0.0721 -0.0294

(0.196) (0.115)

Modtog dækkende beskrivelse fra kommunen i forbindelse med 
anbringelsen (ref. kat.: nej) -0.0566 -0.00683

(0.0385) (0.0340)

Høj eller meget høj grad af tilfredshed med sagsbehandler (ref. kat.: 
ikke høj eller meget høj grad af tilfredshed med sagsbehandler) -0.0258 -0.0777**

(0.0433) (0.0374)

R2 0.259 0.201 

Observationer 426 501

Antallet af institutioner 115 115

Robuste standardfejl i parentes
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Resultater for alternative mål for succes i anbringelser
De næste tabeller viser resultater fra multilevel regressionsmodeller, der inkluderer de 
samme forklarende variable som modellerne ovenfor, men i stedet for sammenbrud 
har henholdsvis, om målet med anbringelsen vurderes at være opnået, og om barnet 
eller den unge vurderes velanbragt, som de afhængige variable.

Tabel F.5 viser ICC’erne fra de tomme modeller med henholdsvis sammenbrud, 
mål opnået og velanbragt som mål for succes i anbringelser. Sammenlignet med 
sammenbrudsrisiko ser vi, at ICC’erne for de alternative mål for succes i anbringelser 
ligger i nogenlunde samme leje, hvor 8-10 % af variationen i disse mål stammer 
fra forskelle mellem institutioner. Betydningen af institutionsforskelle i forhold til 
disse mål er således også af moderat størrelse.
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Tabel F.5: ICC fra tomme modeller for de tre forskellige mål

Sammenbrud Mål med  
anbringelsen opnået Velanbragt

ICC 0.103*** 0.100*** 0.078***

Observationer 977 977 977

Antallet af institutioner 144 144 144

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Tabel F.6 viser resultaterne fra den fulde multilevel regressionsmodel – altså med 
både institutions-, børne- og forløbskarakteristika inddraget – med sammenbrud 
som mål for succes i anbringelser (som i Tabel F.3), og med de alternative mål for 
succes i anbringelser – nemlig om målet med anbringelsen vurderes opnået, og om 
barnet vurderes velanbragt. Her er det værd at holde sig for øje, at sammenbrud 
i udgangspunktet er et negativt mål, hvor de to andre er positive, hvorfor det vil 
være forventeligt, at fortegnene på parameterestimaterne er forskellige, hvis de er 
konsistent forbundet med positive/negative mål for succes i anbringelser. 

Tabel F.6: Den fulde model for de tre forskellige mål for succes i anbringelser

Sammenbrud Mål med anbringelsen 
opnået Velanbragt

Institutionskarakteristika:

Intern skole (ref. kat.: ingen intern 
skole) 0.0253 0.0879* 0.0135

(0.0401) (0.0527) (0.0339)

Selvejende, fondsejet eller forenings-
ejet (ref. kat.: offentlig) 0.123*** -0.0157 -0.0309

(0.0317) (0.0427) (0.0324)

Privat (ref. kat.: offentlig) 0.124* -0.0446 0.0444

(0.0738) (0.0835) (0.0576)

Oprettelse: 1960-1979 (ref. kat.: 
oprettet før 1960) -0.0618 -0.123* -0.0671

(0.0525) (0.0719) (0.0553)

Oprettelse: 1980-1999 (ref. kat.: 
oprettet før 1960) 0.0984** 0.0212 -0.00248

(0.0383) (0.0509) (0.0379)

Oprettelse: 2000-2020 (ref. kat.: 
oprettet før 1960) -0.0287 0.0407 0.0127
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(0.0360) (0.0535) (0.0406)

Pct. uddannede pædagoger -0.00164* 0.000281 -0.00176**

(0.000963) (0.000968) (0.000776)

Antal pædagogiske medarbejdere 
pr. barn -0.00555 -0.00654 -0.00187

(0.00409) (0.00675) (0.00342)

Prioriteret element i omsorgsarbejdet: 
tryghed (ref. kat.: nej) 0.0589 0.0933 -0.0189

(0.0548) (0.0626) (0.0507)

Prioriteret element i omsorgsarbejdet: 
behov (ref. kat.: nej) 0.00590 0.0961* 0.0152

(0.0499) (0.0506) (0.0403)

Prioriteret element i omsorgsarbejdet: 
relation (ref. kat.: nej) 0.00406 0.103* -0.0350

(0.0489) (0.0525) (0.0465)

Prioriteret element i omsorgsarbejdet: 
selvstændig (ref. kat.: nej) 0.0205 0.0833 -0.0713

(0.0649) (0.0875) (0.0606)

Prioriteret element i omsorgsarbejdet: 
behandling (ref. kat.: nej) -0.0234 0.188 0.104

(0.0900) (0.128) (0.0741)

Prioriteret element i omsorgsarbejdet: 
skole (ref. kat.: nej) - - -

Målgruppe 1: Børn og unge med 
alvorlige omsorgssvigt, vold, seksuelt 
misbrug (ref. kat.: nej)

-0.0233 -0.0574 -0.0408

(0.0405) (0.0510) (0.0488)

Målgruppe 2: Børn og unge med 
psykiatriske diagnoser og psykiske 
lidelser (ref. kat.: nej)

-0.0596* 0.00600 0.0242

(0.0338) (0.0429) (0.0301)

Børnekarakteristika:

Pige (ref. kat.: dreng) 0.0428 -0.0119 -0.0201

(0.0303) (0.0324) (0.0256)

Anden etnisk baggrund end dansk 
(ref. kat.: dansk) 0.0204 -0.00527 0.0124

(0.0356) (0.0420) (0.0342)

Alder ved anbringelse: 0-5 år (ref. 
kat.: 6-12 år) -0.116** 0.110* -0.0240
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(0.0451) (0.0572) (0.0567)

Alder ved anbringelse: 13-17 år (ref. 
kat.: 6-12 år) -0.0370 -0.0140 -0.0896**

(0.0321) (0.0435) (0.0385)

Alder ved anbringelse: 18-22 år (ref. 
kat.: 6-12 år) -0.00192 0.00658 -0.152**

(0.0784) (0.0781) (0.0665)

Tidligere anbringelser: et andet sted 
(ref. kat.: ingen andre steder) -0.0919*** -0.0128 0.0137

(0.0296) (0.0348) (0.0290)

Tidligere anbringelser: to andre ste-
der (ref. kat.: ingen andre steder) 0.0183 -0.0475 0.000820

(0.0509) (0.0494) (0.0502)

Tidligere anbringelser: mere end to 
andre steder (ref. kat.: ingen andre 
steder)

0.0865 -0.210*** -0.250***

(0.0788) (0.0574) (0.0646)

Tidligere anbringelser: ved ikke (ref. 
kat.: ingen andre steder) 0.0636 -0.107 -0.0193

(0.0728) (0.0741) (0.0703)

Enebarn (ref. kat.: ingen søskende 
anbragt/ved ikke) -0.0521 -0.0171 -0.0304

(0.0397) (0.0463) (0.0362)

Søskende anbragt samme sted (ref. 
kat.: ingen søskende anbragt/ved 
ikke)

-0.104*** 0.0250 0.0391

(0.0375) (0.0513) (0.0434)

Ingen søskende anbragt samme sted 
(men andre steder) [ref. kat.: ingen 
søskende anbragt/ved ikke]

-0.0114 -0.0219 -0.0209

(0.0471) (0.0453) (0.0440)

Perioder uden skolegang: Nej (ref. 
kat.: ja) -0.0685*** 0.179*** 0.131***

(0.0254) (0.0375) (0.0300)

Perioder uden skolegang: Ved ikke 
(ref. kat.: ja) -0.0398 0.00537 0.0691*

(0.0433) (0.0347) (0.0413)

Venner uden for institutionen (ref. 
kat.: nej) -0.0719** 0.0590 0.0831***

(0.0303) (0.0364) (0.0296)
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Pressede situationer: Overvejende 
udadreagerende adfærd (ref. kat.: 
overvejende indadreagerende adfærd)

0.0363 -0.0993** -0.0726**

(0.0292) (0.0393) (0.0300)

Pressede situationer: Hverken ind- 
eller udadreagerende adfærd (ref. kat.: 
overvejende indadreagerende adfærd)

-0.0326 0.0336 0.0296

(0.0400) (0.0413) (0.0377)

Modtog ikke psykologisk terapi (ikke 
behov) [ref. kat.: modtog psykologisk 
terapi]

-0.00568 0.0497 0.0371

(0.0337) (0.0416) (0.0305)

Modtog ikke psykologisk terapi 
(men havde behov) [ref. kat.: modtog 
psykologisk terapi]

0.125*** -0.189*** -0.137***

(0.0422) (0.0345) (0.0300)

Modtog ikke psykologisk terapi (og 
ved ikke, om der var behov) [ref. kat.: 
modtog psykologisk terapi]

0.0923* -0.129** -0.161***

(0.0473) (0.0557) (0.0463)

Mål med anbringelse: psykiatriske 
diagnoser og psykiske lidelser (ref. 
kat.: nej)

-0.00412 -0.0447 0.0899

(0.0613) (0.0876) (0.0667)

Mål med anbringelse: fysiske og 
psykiske funktionsnedsættelser (ref. 
kat.: nej)

-0.0255 0.0920 0.0825

(0.0583) (0.113) (0.0768)

Mål med anbringelse: anden social-
pædagogisk behandling/støtte (ref. 
kat.: nej)

-0.0289 -0.110* 0.0678

(0.0405) (0.0659) (0.0582)

Mål med anbringelse: skolegang, fag-
lig udvikling og trivsel (ref. kat.: nej) 0.0780 0.0581 0.100

(0.0859) (0.0934) (0.0818)

Mål med anbringelse: misbrug og 
kriminalitet (ref. kat.: nej) 0.0663 -0.0860 0.155**

(0.0525) (0.0713) (0.0758)

Mål med anbringelse: udredning (ref. 
kat.: nej) -0.0626 0.0551 0.0132

(0.0694) (0.0866) (0.0920)
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Mål med anbringelse: integration 
(ref. kat.: nej) 0.00734 -0.0330 0.0575

(0.117) (0.107) (0.110)

Mål med anbringelse: ikke angivet 
(ref. kat.: nej) 0.122* -0.140 0.00651

(0.0709) (0.106) (0.0837)

Samvær med mor (ref. kat.: nej) -0.0126 -0.0248 -0.0251

(0.0403) (0.0687) (0.0491)

Samvær med far (ref. kat.: nej) -0.0213 0.0292 0.0402

(0.0273) (0.0276) (0.0339)

Psykiatrisk diagnose (ref. kat.: særlig 
høj grad af følelsesmæssige behov) -0.00634 -0.0675* -0.0427

(0.0292) (0.0360) (0.0313)

Ingen psykiatrisk diagnose og heller 
ikke særlig høj grad af følelsesmæssige 
behov (ref. kat.: særlig høj grad af 
følelsesmæssige behov)

0.0496 -0.0271 -0.165**

(0.0680) (0.0791) (0.0683)

Forløbskarakteristika:

Høj eller meget høj grad af inddra-
gelse af barn og/eller forældre (ref. 
kat.: hverken eller/lav eller meget lav 
grad af inddragelse af barn og/eller 
forældre)

-0.0654* 0.0726* 0.0798***

(0.0358) (0.0388) (0.0299)

Ved ikke, om barn og/eller forældre 
var inddraget (ref. kat.: hverken eller/
lav eller meget lav grad af inddragelse 
af barn og/eller forældre)

-0.0640 0.0789 -0.0221

(0.0655) (0.0720) (0.0653)

Akutanbringelse (ref. kat.: ikke nogen 
akutanbringelse) 0.0208 -0.0128 0.0338

(0.0320) (0.0415) (0.0302)

Anbringelse uden samtykke (ref. kat.: 
anbringelse med samtykke) -0.00325 -0.0177 0.0885***

(0.0410) (0.0424) (0.0336)

Ved ikke, om der var samtykke (ref. 
kat.: anbringelse med samtykke) -0.137 0.0100 -0.00180

(0.107) (0.0887) (0.0811)
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Modtog dækkende beskrivelse 
fra kommunen i forbindelse med 
anbringelsen (ref. kat.: nej)

-0.0413 0.0793** 0.107***

(0.0255) (0.0350) (0.0265)

Høj eller meget høj grad af tilfreds-
hed med sagsbehandler (ref. kat.: ikke 
høj eller meget høj grad af tilfredshed 
med sagsbehandler)

-0.0554* 0.103*** 0.0411

(0.0308) (0.0319) (0.0251)

ICC 0.017** 0.053*** 0.029**

R2 0.154 0.102 0.217

Observationer 977 977 977

Antallet af institutioner 144 144 144

Robuste standardfejl i parentes
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Ingen kausal tolkning
Analyserne præsenteret i kapitel V.1 og her i dette bilag kan ikke tillægges en kausal 
tolkning. Resultaterne fra multilevel-modellerne fortæller om statistiske sammen-
hænge i data kontrolleret for de andre karakteristika, der er inddraget i modellen. 
Som eksempel er der altså i modellerne taget højde for, at børn og unge anbragt på 
offentlige institutioner oftere er drenge, oftere er anbragt på institutioner med interne 
skoler, oftere har psykiatriske diagnoser mv., men det er stadig sandsynligt, at der er 
en lang række andre forskelle på offentlige og selvejende/fondsejede/foreningsejede 
institutioner og på børn og unge anbragt på disse institutionstyper, der gør, at vi ikke 
kan tolke den statistisk signifikante sammenhæng som effekter. Vi kan altså ikke sige 
noget om, hvad effekten er af at anbringe børn og unge på offentlige institutioner 
frem for selvejende/fondsejede/foreningsejede på sammenbrudsrisiko, da dette kræver 
et helt andet design af undersøgelsen og analyserne.
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