
Information til forældre om forældrepålæg 

Hvad er et forældrepålæg 

Hvis et barn eller en ung har problemer, som gør at hans eller hendes udvikling er i fare, kan 

kommunen give den, der har forældremyndigheden et forældrepålæg. Et forældrepålæg er en eller 

flere konkret formulerede opgaver, som kommunen stiller krav om, at forældrene påtager sig for at 

hjælpe barnet. Et forældrepålæg gives kun, hvis kommunen vurderer at forældrene er i stand til at 

hjælpe og støtte barnet til en god trivsel og udvikling. 

Kommunen kan fx stille krav om, at forældrene skal: 

 Sørge for at deres barn kommer i skole.  

 Deltage i forældremøder på skolen vedrørende deres barn.  

 Følge deres barn til en fritidsaktivitet. 

 Sikre, at deres barn er hjemme på et bestemt tidspunkt.  

 Have rådgivning og vejledning til opdragelse af deres barn. 

 Deltage i møder med kommunen om løsninger af barnets problemer. 

Hvorfor et forældrepålæg 

Formålet med et forældrepålæg og pligterne heri er at hjælpe og støtte forældre i at opdrage deres 

børn.  

Et forældrepålæg er til forældre, der er i stand til at påtage sig deres forældreansvar, men samtidig har 
brug for støtte undervejs. Kommunen vil gerne hjælpe forældrene, hvis kommunen vurderer, at der er 
behov for det. Derfor indkalder kommunen til et møde om forældrepålæg.    

Hvordan foregår et møde om forældrepålæg  

Kommunen vil som regel indkalde til et møde om forældrepålæg inden de laver selve 

forældrepålægget. 

Mødet er et samarbejdsmøde, hvor en socialrådgiver fra kommunen deltager sammen med forældrene 

og eventuelt en tolk. Mødets formål er i fællesskab at finde løsninger til, hvad forældrene skal gøre for 

at skabe trivsel og udvikling hos deres barn eller den unge, og skabe gode muligheder for at barnet 

eller den unge får en uddannelse og et arbejde.  

På baggrund af mødet om forældrepålæg skal kommunen udarbejde en handleplan sammen med 

forældrene om, hvilke opgaver og pligter, der kan medvirke til, at forældrene lever op til deres 

forældreansvar. På mødet drøftes det også, hvordan der efterfølgende bliver fulgt op på de aftaler, der 

er indgået på mødet. 

Lovgivningen om forældrepålæg betyder, at kommunen skal stoppe for udbetaling af 

børnefamilieydelser samt begrænsning af boligstøtten, hvis forældrene ikke lever op til de aftalte 

opgaver og pligter og der ikke er særlige forhold, som kan forklare dette.  

Film om forældreansvar 

På Socialstyrelsen.dk /forældrepålæg finder du en film om forældreansvar, og om det vigtige 

samarbejde mellem forældre, lærere, pædagoger og socialrådgivere om børnenes udvikling og trivsel. 


