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Nyhedsbrev

For pleje– og aflastningsfamilier i Morsø Kommune

CBF anbefaler, at plejeforældre ikke er ’venner’ med plejebarnets biologiske familie/netværk på de sociale
medier.
Husk at tavshedspligten også omfatter brug af sociale medier. Hvis du for eksempel er med i en lukket gruppe på
Facebook, er du stadig omfattet af tavshedspligt i forhold til videregivelse af informationer omhandlende plejebarnet og plejebarnets biologiske familie og netværk. Se tavshedspligten som noget, der også beskytter dig som plejeforældre. F.eks. i tilfælde hvor et samarbejde går fra at være positivt og konstruktivt til at være problematisk og
konfliktfyldt

Online kursusdag om TRAUMER I PLEJEFAMILIEN
For tiden er det svært, at sende plejefamilier afsted på efteruddannelser og kurser.
I den forbindelse har vi sammensat en online kursusdag, der varer 6 timer, men som
kan deles over flere dage. så plejefamilierne kan få undervisning i mentalisering, imens I sidder
hjemme.
Kontakt mig på; fkja@morsoe.dk eller på tlf.4027 2649 så får I tilsendt et link

Regeringen vil sætte barnet først
Spor 1: Flere tidligere anbringelser og bedre kvalitet For mange børn bliver anbragt for sent. De fleste førstegangsanbringelser sker i dag blandt store børn, som i for mange tilfælde har taget skade og udviklet
komplekse problemstillinger som følge af en barndom med svigt. Flere skal anbringes tidligere. Og vi skal
sørge for, at plejefamilierne klædes bedre på til opgaven. Ligesom vi skal sikre en bedre kvalitet på døgninstitutioner og opholdssteder.
Spor 2: Barnets stemme. Flere undersøgelser har påvist, at udsatte børn og unge ikke føler sig hørt og
inddraget i deres egen sag i kommunen. Senest har ”Børnesagsbarometret” bl.a. vist, at reglerne om afholdelse af en børne samtale forud for afgørelsen i en sag kun er overholdt i 56 procent af sagerne. Regeringen ønsker en grundlæggende ændring i tilgangen på området, så der tages udgangspunkt i, at barnet
er til i sin egen ret. Og hvor lovgivningen er indrettet, så børnenes ønsker og behov sættes først. Hvor det
er indsatser og rettigheder for barnet og ikke forældrene, der er omdrejningspunktet. Fx en ret til at sige
nej til samvær og kontakt med biologiske forældre. Derfor skal der laves en ny Barnets Lov, der sætter
barnet først.
Spor 3: Overgang til voksenlivet. Tidligere anbragte unge har ofte et meget lille eller slet intet netværk, når
de tager hul på voksenlivet, fordi deres støtte og omsorgspersoner typisk forsvinder, når de fylder 18 år.
Regeringen ønsker at lette overgangen til voksenlivet for anbragte unge og støtte dem bedre til at stå på
egne ben efter en anbringelse. Der skal være flere frivillige mentorer, venskabsfamilier og andre ikkebetalte mellemmenneskelige relationer, som de anbragte kan tage sig med ind i voksenlivet.

At være plejefamilie
Socialstyrelsen har lavet 6 små videoer omkring det at være plejefamilie, og som det fremgår af
link, omhandler disse både at drage omsorg for et plejebarn, at samarbejde omkring barnet osv.
Se link for indhold.
https://socialstyrelsen.dk/nyheder/2021/nye-film-om-at-vaere-plejefamilie
Tryk CTRL og klik med musen på ovenstående link

Fra den socialfaglige konsulent Carina Krarup har jeg modtaget nedenstående

Ankestyrelsen påpeger i deres vejledning til kommunerne følgende;
Anbragte børn skal have de samme muligheder for at gennemføre uddannelse – læs; gå i skole –
deltage i aktivt fritidsliv – svarende til ikke anbragte børn (der er tale om særligt fokusområde,
som der er overordentlig megen bevågenhed omkring)
Anbragte børns fysiske/mentale sundhed skal sikres, således at deres sundhed er i samme forfatning, som jævnaldrende børn der ikke anbragt, eks. skal anbragte børn følge de nationale vaccinationsprogrammer, herunder HPV vaccine svarende til deres jævnaldrende
Plejefamilier skal tilbydes/tage imod ”forældretræning” vejledning, præcis som forældre til ikke
anbragte børn, herunder eks. PMT-O – DUÅ og lign. – dette af hensyn til at sikre evt. udfordringer i fht. trivsel i plejefamilien, som vurderes at kunne afhjælpes via et sådan forløb
AFLASTNINGSTIMER OG KØRSEL:
OBS!! Indberetning af aflastningstimer og kørsel vil vi meget gerne have, at I sender ind
for hver måned

Medmindre man har lavet en anden aftale med sin Familierådgiver

Temadag med Bente Nørgård
Temadag for plejefamilie, aflastningsfamilie og netværkspleje.
TEMA: UNGE ER NÆSTEN BØRN – IKKE NÆSTEN VOKSEN
Torsdag den 4. november 2020 kl. 9.30 – 15.30
Cafe Holmen, Lystbådehavnen Jernbanevej 3, 7900 Nykøbing Mors
Bente Nørgård har beskæftiget sig med plejeforældre og anbragte børn siden 2014, Hun er oprindelig uddannet jordemoder og har siden uddannet sig til supervisor, psykoterapeut og massageterapeut, og hun
har ligeledes en efteruddannelse i Sorg, Tab og Krise.

Det ved vi i dag pga. hjerneforskningen, men ofte forventer forældre og skole det omvendte, nemlig at unge næsten er voksne og stiller derfor al for store krav om ansvarlighed og konsekvens.
Det bliver oftest yderst udfordrende at være plejeforældre i denne periode. Dagligdagen kan blive præget
af kampe, voldsomme diskussioner og magtesløshed.
Formålet med dagen er at få indblik i den nye viden om hjernen, som har vist sig, at teenagerårernes turbulens ikke blot skyldes hormonudvikling men også gevaldige forandringer i den nyeste del af hjernen

Derudover arbejdes med konflikt op- og nedtrapning. Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål og dele
erfaringer med hinanden.
Dagen er relevant for alle plejefamilier – også selv om man har mindre børn - fordi der tages udgangspunkt i hjernens påvirkning af tidligt omsorgssvigt. Desuden er viden om søvnens betydning, konfliktnedtrapning og risikoadfærd vigtige emner, uanset alder. Og så bliver alle børn teenager!
Der bliver udleveret et kursushæfte til alle deltagere.

Hvordan er vi forsikret ??
Hvordan er vores ting dækket i forhold til skader og bortkomst? Er det på eget ansvar at have et
plejebarn boende? Hvorfor kan vi ikke få skader dækket som er kommet over tid? Hvad med
vores biologiske børn og deres ting er de dækket af forsikringen?
D. 4/11 inden Temadagen vil vores forsikringsafdeling være tilstede fra
kl. 8.15 - 9.15 her kan I stille spørgsmål og blive orienteret om
forsikringsforhold på familieplejeområdet.

Bemærk ny Håndbog med rettelser og opdatering ligger klar på Morsø Kommunes Hjemmeside
under ”Plejefamilier”

Husk at I kan søge om bærbar pc'er til jeres plejebarn gennem Børnehjælpsdagen.
Gennem Børnehjælpsdagens projekt Børnenes IT-Fond uddeler vi årligt mellem 500-800 bærbare computere til anbragte børn og unge i alderen 10-19 år, alt efter ansøgninger og midler.
Baggrunden for Børnenes IT-Fond er en landsdækkende undersøgelse, som vi gennemførte i
2011. Den viste et stort og akut behov for computere blandt anbragte børn og unge på døgninstitutioner, opholdssteder mv., hvor kun cirka 1/3 af de anbragte børn havde deres egen computer.
Samme år etablerede vi Børnenes IT-Fond i samarbejde med Børne rådet, IDG Danmark og ITBranchen. I dag forvalter Børnehjælpsdagen projektet alene. I 2015 blev målgruppen udvidet til
også at omfatte børn og unge i plejefamilier.
Besøg deres hjemmeside der er mange gode tilbud https://www.bhd.dk/

Jeg vil ønske jer alle en dejlig sommer med gode oplevelser! Selvom det er skønt med sommer-

ferie så ved vi også, at det kan blive en lang periode for nogen børn og lidt af et puslespil at får
ugerne til at hænge sammen. Igen i år skal de fleste af os jo ikke så langt væk, så det giver mulighed for gode oplevelser i det danske sommerland.
Jeg er på ferie fra d. 26/7 til 13/8 så hvis der er noget vi lige skal have talt om inden, så må I lige

kontakte mig, så vi kan få det klaret før vi går på ferien.

Frank Kruse Jacobsen, Familieplejekonsulent

