Center for børn og Familier

Nyhedsbrev

nr.3 2020

For pleje– og aflastningsfamilier i Morsø Kommune
Jeg hedder Rikke Bang og er ny Leder af Familierådgivningen på Mors. Jeg er
uddannet Socialrådgiver og har gennem hele mit virke arbejdet inden for Børn- og
Ungeområdet.

Jeg ser frem til samarbejdet med Jer omkring at sikre de anbragte børn, unge og
deres forældre de bedst mulige vilkår for udvikling, trivsel og et godt samvær.
Temadag flyttet pga. Covid-19
E-mail og
sikker post
Hvis du sender fortrolige eller personfølsomme oplysninger til kommunen
eller til Center for
Børn og Familier,
skal du altid bruge
sikker e-mail, som
er krypteret. Du
kan bruge din digitale postkasse på
Borger.dk. Al post
med personfølsomme oplysninger,
som CBF sender til
plejefamilier afsendes til e-boks med
sikker post. Så
husk at tjekke din
e-boks jævnligt.

Temadag for plejefamilie, aflastningsfamilie og netværkspleje.

TEMA: UNGE ER NÆSTEN BØRN – IKKE NÆSTEN VOKSEN
Mandag den 07. september 2020 kl. 8.30 – 15.00
Cafe Holmen, Lystbådehavnen Jernbanevej 3, 7900 Nykøbing Mors
Pga. covid-19 er det den eneste temadag i år) vi holder jer opdateret via nyhedsbreve.

Er I en plejefamilie for anbragte børn og unge, kan I også få
glæde af Børnehjælpsdagens mange tilbud over hele landet.
Indsend jeres oplysninger til dem, så vil I løbende modtage
deres tilbudsbrev. Tilbudsbrevet giver jer mulighed for at tilmeldes til de forskellige projekter, camps, kurser og 1-dags arrangementer. Hovedparten er
uden beregning for jer – men i visse tilfælde kan der være tale om et ‘noshow-fee’, hvis I bliver forhindret i at deltage.
www.bhd.dk

I den seneste tid med Covid -19 har det været vores oplevelse at I har udvist stor konduite for at få samarbejdet
med biologiske forældre til at fungere på bedste vis, og samarbejdet med os i Børn og Familier. Det har for mange af jer været en udfordring at få en hverdag til at fungerer med arbejde, hjemmeundervisning og et eller flere
børn med særlige behov i jeres familie. Det er vores oplevelse at I har knoklet for at skabe så trygge rammer som
muligt, tak for det!
Hilsen medarbejder og ledelsen i Center Børn og Familier

Den nye Håndbog version 2.1 (maj 2020) kan I finde på Morsø Kommunes hjemmeside.
Der er lidt justeringer i forhold til beregningen af Trin og en nye og bedre formulering af forsikringsforhold. Jeg modtager gerne kommentar fra jer, er der noget I undre jer over, skal I også endelig kontakte mig.
Håndbogen er tænkt som et værktøj til jer, så I er bekendt med de regler og retningslinjer der er på området. Hvis I
tænker at der mangler noget i håndbogen så kom endelig med det, så ser vi på det.

Supervision og rådgivning
Send en e-mail eller ring 4027 2649 hvis I har brug for at vi taler sammen
Jeg kan komme på besøg, ringe eller vi kan benytte Microsoft Teams-møde.

