Socialtilsyn Nord

Informationsmøde for plejefamilier
Silkeborg den 27. oktober 2017

Program for dagen
09.30 – 09.35
09:35 – 09:55

09:55 – 10:30
10:30 – 10:50
10:50 – 11:25
11:25 – 11:55

11:55 – 12:00

Velkommen v. tilsynschef Sigrid Fleckner
Årsrapport 2016 v. tilsynschef Sigrid Fleckner
Hvad fremgår af årsrapporten om plejefamiliernes kvalitet,
og hvor ser Socialtilsynet udviklingspotentialer?
Aktuelt fra plejefamilieafdelingen i Socialtilsynet
v. afdelingsleder Birgit Langager Svendsen
Pause med kaffe, the, vand og frugt
Cafedialog: Dialog om tilsyn og samarbejde
Familieplejeområdet set fra kommunens side af
v/leder af Ressourcecenteret Peter Thomsen fra Mariagerfjord
Kommune
Afslutning v. tilsynschef Sigrid Fleckner
Efter mødet vil der være en sandwich og en vand.

Årsrapport 2016
Socialtilsyn Nords vurdering
af plejefamiliernes kvalitet,
og hvor ser Socialtilsynet
udviklingspotentialer

Hvad kan du læse om i årsrapporten?
Årsrapporten indgår i drøftelserne om kommunernes
rammeaftale, bliver sendt til Børne- og Socialministeriet, og
offentliggøres på socialtilsynets hjemmeside.
Den indeholder:
• Socialtilsynets generelle overvejelser om kvaliteten
• Fokusområder særlig for 2016 rapporten:
1. Borgerperspektivet i tilsynet
2. Socialtilsynets anbefalinger for videre udvikling i
tilbuddene og plejefamilierne.
• Produktionsdata om Socialtilsyn Nords drift (antal besøg,
godkendelser, påbud, tilsyn .v)

Helt kort i tal
Antal

Plejefamilier i Danmark
Plejefamilier som Socialtilsyn Nord fører
tilsyn med

6.273
1.079 (17%)

Antal
Nye plejefamilier i 2016

154

Ophørte plejefamilier i 2016

122

Borgerperspektiv
Antal tilsyn hvor der er talt med plejebarnet
Antal tilsyn i
2016
Plejefamilier

1238

Antal tilsynsbesøg, hvor Andel af tilsyn, hvor
borgeren /plejebarnet
borgeren/
er blevet hørt
plejebarnet er blevet hørt
697

56 %

Borgerperspektiv handler om at plejebarnet er blevet
hørt i forbindelse med tilsynsbesøget.
Ikke alle plejefamilier har børn anbragt. Plejebørnene
er ikke altid hjemme, de er i aflastning, eller tilsynet
var uanmeldt. Plejebarnet kan også være for ungt
(spædbørn), eller ønsker ikke at tale med tilsynet.

Borgerperspektiv
Når vi ikke kan taler med plejebarnet bruges
observationer sammenholdt med interviews af eks.
sundhedsplejeske, familieplejekonsulenter, lærere mv.
En gennemgang af rapporterne, viser at tilsynet ofte er
i dialog med den enkelte plejefamilie, om hvordan vi
kan komme til at tale med plejebarnet
Vi stræber os på at blive stadig bedre
Socialtilsynet har haft særlig fokus på borgerinddragelse
i 2016 og 2017, med oplæg fra tidligere plejebørn,
auditering fra socialstyrelsen, undervisning af
tilsynskonsulenter i hvordan de sikrer plejebarnets
perspektiv i rapporterne.

Udviklingspunkter
Antal tilsyn som havde ét eller flere udviklingspunkter
Antal tilsyn
i 2016

Plejefamilier

1238

Andel af tilsynsrapporter,
Antal tilsynsrapporter,
som havde ét eller flere
som havde ét eller
udviklingspunkter
flere udviklingspunkter
tilknyttet
362

Det er en stigning på over 50% sammenlignet med 2015

29,2 %

Hvad er ”udviklingspunkter”?
I forbindelse med udarbejdelse af
tilsynsrapporten, har socialtilsynet
mulighed for at tilknytte
”udviklingspunkter”.

TILSYNSRAPPORT

• Udviklingspunkter er områder hvor socialtilsynet vurderer,
at plejefamilien kan forbedre kvaliteten.
• Dialogredskab ml. socialtilsynet og plejefamilien.
• Indholdet af udviklingspunkter kan fortælle noget
om tendenser på området!

Hvad er kvaliteten hos plejefamilierne?
Generelt er der et højt kvalitetsniveau!
• Socialtilsynet oplever, at plejefamilierne har en stor
bevågenhed på børnenes trivsel og inddragelse af dem i
beslutninger.
• Særligt siden 2014 er kvaliteten styrket i forhold til at
efterspørge handleplaner hos kommunerne samt at anvende
den aktivt i arbejdet med plejebarnet.
• Plejefamilierne udviser desuden en
stor velvillighed til udvikling.

Hvor har socialtilsynet givet flest
udviklingspunkter?
På plejefamilieområdet er 32% af udviklingspunkterne givet i
forhold til kompetencer, og 28% vedr. målgruppe, metoder og
resultater.
Socialtilsynet
undersøger
bl.a.:

Tilknytning til plejebarnet
Kompetencer ift. barnets særlige behov
Samarbejde med anbringende myndighed
Barnets trivsel og medinddragelse
Kender PL målene for barnets anbringelse?
Arbejder PL med de konkrete mål fra
handleplanen?

Udviklingspunkter
Plejefamilierne viser en stor velvillighed til udvikling og øge
deres viden om barnets særlige behov.

Udviklingspotentialet ligger her i at have:
•

Øget fokus på deltagelse i kurser, temadage og supervision.
Socialtilsynet oplever, at det ofte kun er plejemor som
deltager.

•

Sikre at plejefamilien opsøger ny viden i relation til deres
plejebarns specifikke vanskeligheder og særlige behov.

Udviklingspunkter
Socialtilsynet oplever, at der siden indførslen af tilsynsreformen
i 2014 er sket en styrkelse af kvaliteten i forhold til at opstille
konkrete og klare mål for borgere. Socialtilsynet oplever
ydermere, at plejefamilierne i højere grad efterspørger
handleplanerne fra kommunerne og er bevidste om deres
værdi.
Udviklingspotentialet ligger her i at have:
•

Øget fokus på at plejefamilien kender de opstillede mål
for barnets anbringelse, og kan redegøre for hvordan de
arbejder med dem.

Læs hele årsrapporten
eller miniudgave med resume af de
vigtigste konklusioner.
https://socialtilsynnord.hjoerring.dk/

