Marts 2018

Nyt fra Socialtilsyn Nord til plejefamilier

Husk at oplyse os om ændringer i jeres familie
Socialtilsyn Nord oplever fra tid til anden, at plejefamilier glemmer at oplyse socialtilsynet om ændringer i
godkendelsesgrundlaget, der kan få betydning for godkendelsen. Det kan for eksempel være hvis et
barn/ung flytter ind eller ud fra jer eller der sker væsentlige ændringer i om I arbejder udenfor hjemmet
eller ej.
Det fremgår af lov om socialtilsyn § 12 stk. 2 nr. 1, at plejefamilier har pligt til at orientere socialtilsynet om
sådanne ændringer. Husk derfor at orientere os om disse ændringer.

Kursus i hvordan I sender materiale ind til socialtilsynet
Program og tilmelding til kurset om, hvordan I sender materiale ind til socialtilsynet, er nu klar og kan ses
her. Kurserne afholdes:


Mandag d. 7. maj 2018 kl. 10:00 – 11.30 i Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600
Silkeborg



Mandag d. 28. maj 2018 kl. 10:00 – 11:30 i Kultur- & ErhvervsCenter Jammerbugt, Søparken 2,
9449 Aabybro

Vi håber mange af jer har lyst til at komme.

Socialstyrelsens årsrapport
Socialstyrelsen udgiver en gang årligt en rapport om de fem socialtilsyns virksomhed. Socialstyrelsens
årsrapport baserer sig på de fem socialtilsyns årsrapporter og på data fra socialtilsynene, som
Socialstyrelsen har indhentet ved hjælp af stikprøver, redegørelser og statistiske analyser. Socialstyrelsens
Årsrapport 2016 er nu offentliggjort og kan findes her.

Socialtilsyn Nord lancerer nyt logo
Vi er glade for at kunne præsentere Socialtilsyn Nords nye logo, som ses øverst på siden. Socialtilsynet har
ønsket at gøre udtrykket i logoet mere lyst og åbent end det tidligere, og vi håber I synes om det.
Det vil fremover være det nye logo, der kendetegner materiale fra Socialtilsyn Nord.

Informationsmøder for plejefamilier
Socialtilsyn Nord vil gerne invitere alle nuværende og kommende plejefamilier, der bor i de nordjyske
kommuner samt i Silkeborg Kommune, til informationsmøde sidst på året.
Informationsmøderne afholdes kl. 9.30-12.00 følgende steder:


Silkeborg den 5. oktober 2018



Aabybro den 26. oktober 2018



Vrå den 2. november 2018

Programmet for dagen følger senere, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Hvis du ikke ønsker at modtage nyhedsbreve fra os, kan du til enhver tid afmelde disse. Afmeld nyhedsbrev.
Omvendt kan personer, der ikke automatisk modtager vores nyhedsbreve, tilmelde sig disse på vores
hjemmeside Tilmeld nyhedsbrev.

