
VIL DU VIDE MERE OM KEEP?

Metodecentret har i 2020 overtaget 
ansvaret for implementering og 
vedligeholdelse af KEEP i Danmark fra 
Socialstyrelsen. Vi samarbejder med de 
danske organisationer, som udbyder KEEP, 
og de amerikanske udviklere.

Hvis du er interesseret i at høre mere om 
KEEP, kan du kontakte Metodecentrets 
konsulent Marie Høstrup på 
marie@metodecentret.dk. Du kan desuden 
læse mere på www.metodecentret.dk.

HVAD SIGER PLEJEFORÆLDRE 
OM KEEP? 

HVAD SIGER GRUPPELEDERE 
OM KEEP? 

”Jeg sender KEEP mange venlige tanker 
hele tiden. Vi bruger det virkelig i 
hverdagen. Også ubevidst tror jeg, at vi 
bruger det. Mere end vi aner - fordi det 
fungerer.” – plejemor

”KEEP hjælper med at give et netværk, så 
man kan mødes med nogen, der står i 
nogenlunde samme situation” – plejemor

”Jeg oplever, at stressen bliver sænket. Jeg 
ser også, at plejeforældrene går herfra 
med konkrete redskaber.” – gruppeleder og 
coach i KEEP

”KEEP er i højeste grad forebyggende. Det 
giver ro, at man har en plan, så man ved, 
hvad man skal gøre, når problemer opstår.” 
– gruppeleder og coach i KEEP

”KEEP er hands-on. Det gør, at du i næsten 
enhver situation kan finde en metode eller 
et redskab, du kan bruge.” – gruppeleder og 
coach i KEEP

KEEP
ET GRUPPEFORLØB FOR

PLEJEFORÆLDRE



KEEP (Keeping Foster Parents Trained and 
Supported) er et velafprøvet og velimple-
menteret gruppeforløb for plejeforældre. 
Forløbet giver plejeforældre konkrete 
redskaber og metoder til at styrke 
plejeforældrenes evner og kompetencer til 
at støtte deres plejebørns udvikling og 
trivsel og derigennem undgå ikke-planlagte 
sammenbrud i anbringelsen. 

KEEP er udviklet af Oregon Social Learning 
Center i USA. Forløbet består af ugentlige 
sessioner i 16 uger. Både gruppediskussion-
er, rollespil, video og hjemmeøvelser er en 
del af forløbet, der faciliteres af en uddannet
gruppeleder. 

KEEP er velimplementeret i Danmark, hvor 
man har kørt KEEP-forløb siden 2015. 
Afprøvningen af KEEP har vist lovende og 
interessante resultater, herunder:

KEEP kan tilbydes til alle plejefamilier 
herunder også netværksplejefamilier. 
Kurset kan anvendes både forebyggende og 
behandlende, og plejebarnet behøver 
således ikke at udvise adfærdsproblemer, 
for at plejefamilien kan tilbydes deltagelse i 
KEEP. 

HVAD ER KEEP?

HVEM HAR GAVN AF KEEP?

HVORFOR KEEP?

De enkelte sessioner tager udgangspunkt i 
forskellige problematikker, herunder: 

I KEEP er der stort fokus på løbende 
kvalitetssikring, og gruppelederne 
modtager løbende sparring fra de danske 
coaches, ligesom at de skal re-certificeres 
årligt.

Plejeforældrenes samarbejde med 
barnet 

Fokus på plejebarnets positive adfærd 
fremfor vanskeligheder

Brug af pointsystemer og belønning

Grænsesætning

Hvordan man som plejeforældre kan 
undgå magtkampe

Håndtering af særlig svær adfærd og 
opbygning af positive sociale relationer

Plejeforældre tager positivt imod KEEP

Børnenes udfordringer opleves mindre 
stressende efter KEEP

Redskaber og metoder ruster 
plejeforældre til at håndtere svære 
situationer

Plejeforældre oplever, at KEEP skaber 
struktur og bedre rammer for 
hverdagen

Forløbet findes i to udgaver; KEEP standard, 
som er målrettet plejeforældre til børn i 
alderen 4-12 år og KEEP safe, som er rettet 
mod plejeforældre, der har børn i alderen 
13-18 år.

Socialstyrelsens økonomiske analyse viser, 
at KEEP kan betragtes som en god 
investering.


