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Nyt fra Socialtilsyn Nord til plejefamilier
Fokus på selvstændighed og relationer i 2019
Socialtilsyn Nord vil i 2019 have et særligt fokus på selvstændighed og relationer, og vi ser
frem til at være i dialog med jer om, hvordan I arbejder med det.
Af kvalitetsmodellen, som er afsættet for vores tilsyn, fremgår følgende om
selvstændighed og relationer:
Et centralt mål med indsatsen i plejefamilier er at bidrage til, at barnet i så høj grad som
muligt indgår i sociale relationer og får opbygget kompetencer til at leve et selvstændigt
voksenliv i overensstemmelse med egne ønsker og behov.
Et væsentligt led heri er, at plejefamilien medvirker til, at barnet sikres mulighed for
personlig udvikling og aktiv deltagelse i netværk og sociale aktiviteter, herunder at
plejefamilien understøtter barnet i at deltage i fritidsaktiviteter. Det er vigtigt, at
plejefamilien medvirker til, at barnet opnår de kompetencer, som dette kræver.
Det er væsentligt, at plejefamilien understøtter disse mål, og at det afspejles i
plejefamiliens åbenhed mod og involvering i det omkringliggende lokal- og
civilsamfund.
Det er ligeledes centralt for barnets eller den unges selvstændighed og relationer, at
plejefamilien understøtter barnets relationer til forældre, søskende, øvrig familie og
netværk, herunder til venner. Det er i den sammenhæng væsentligt, at barnet har en
fortrolig relation til en eller flere voksne, der har en positiv betydning for barnets liv.

Plejefamiliernes årsmøde
Plejefamiliernes årsmøder er nu afholdt, og vi takker for nogle gode møder. Diverse oplæg
fra årsmøderne kan I finde her.
Næste år holdes årsmøderne på to lokationer i stedet for tre. Lokationerne er endnu ikke
fastlagt, men der afholdes et møde nord for Limfjorden samt et syd for Limfjorden.

Nye tilsynskonsulenter hos nogle af jer
Med virkning fra 1.1.2019 bliver der oprettet et team, der kun varetager nygodkendelser af
plejefamilier. I den forbindelse har vi ændret alle teams, og det kan betyde, at I får en ny
konsulent ved årsskiftet.

Hvis I har behov for at kontakte jeres tilsynskonsulent inden næste tilsynsbesøg, kan I
ringe til hovednummeret: 72 33 69 30, hvor I kan få oplyst, hvem jeres nye
tilsynskonsulent er.

Husk at registrere ind- og udflytninger på tilbudsportalen
Som plejefamilie har I ansvaret for at orientere Socialtilsyn Nord, hver gang et plejebarn
flytter ind eller ud hos jer. Det skyldes, at socialtilsynet skal opdatere Tilbudsportalen i
forhold til ledige og optagede pladser hos den enkelte plejefamilie.
Det er vigtigt, at Tilbudsportalen er opdateret, så kommunerne kan komme i kontakt med
de af jer, der har ledige pladser og ikke ringer forgæves, når de skal anbringe et barn.
Når et plejebarn flytter ind eller ud hos jer, skal I give besked til jeres tilsynskonsulent.
Alternativt kan I give besked på Socialtilsyn Nords hovednummer: 72 33 69 30 eller på
vores hovedmail: socialtilsynnord@hjoerring.dk

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.

