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Nyt fra Socialtilsyn Nord til plejefamilier
Kære alle,
Julen og det nye år nærmer sig med hastige skridt, og det er tid til at runde året af.
Socialtilsyn Nord har næsten været på 2000 anmeldte og uanmeldte tilsynsbesøg i
år. Det har været endnu et spændende år, og vi har sat pris på den måde, vi er
blevet taget imod på ved de mange tilsynsbesøg. Der har været mange faglige
dialoger, og vi oplever, at der er stor villighed til udvikling hos mange tilbud og
plejefamilier. Samtidig oplever vi også en vigtig gensidig respekt for de roller, vi
hver især har i forhold til at passe på vores udsatte børn, unge og voksne.
I 2018 har vi haft særligt fokus på, hvordan I
understøttede læring. Det har været spændende at
være i dialog med jer om, hvordan I hver især
arbejder med dette. I vores næste årsrapport vil I
kunne læse om, hvordan vi vurderer den generelle
kvalitet i forhold til læring, og hvilke anbefalinger
vi giver på baggrund af besøgene hos jer.
I 2019 vil vi have særligt fokus på selvstændighed og relationer. Vi ser frem til at
være i dialog med jer om, hvordan I arbejder med at understøtte børn, unge og
voksne til et liv med størst mulig selvstændighed og meningsfulde relationer.
På vegne af alle i Socialtilsyn Nord vil jeg gerne sige tak for et godt samarbejde i
2018 og ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.
Med venlig hilsen
Sigrid Fleckner
Tilsynschef

Pressesag om det økonomiske tilsyn
Der kører lige nu en sag på DR, der relaterer sig til det økonomiske tilsyn, som
socialtilsynet fører. Vi har udtalt os i sagen, og I vil kunne læse DR’s spørgsmål og vores
svar i sin fulde længde på vores hjemmeside. Vi lægger alle spørgsmål og svar, vi får fra
pressen, på vores hjemmeside. Dette for at skabe åbenhed og synlighed om vores
arbejde. Læs mere her.

Nygodkendelser i 2018
Socialtilsyn Nord byder de 80 nye plejefamilier, som er godkendt i 2018, hjertelig
velkommen. Nedenfor kan I se, i hvilken kommune de 80 nygodkendte plejefamilier er
beliggende.
Plejefamiliens
Antal nygodkendte
beliggenhedskommune plejefamilier i perioden fra
den 1.01.18 til den
18.12.18.
Aalborg
23
Brønderslev
8
Frederikshavn
11
Jammerbugt
4
Mariagerfjord
2
Morsø
4
Rebild
1
Silkeborg
8
Thisted
6
Vesthimmerlands
13
I alt
80

Lukkedage hos Socialtilsyn Nord
Socialtilsyn Nord holder juleferie fra mandag den 24. december til onsdag morgen den 2.
januar 2019, hvor vi igen tager fat. I akutte sager, der ikke kan vente, kan afdelingsleder
Steffen Hjorth Sunesen kontaktes torsdag den 27. december fra 9-15 og fredag den 28.
december fra 9-12 på tlf. 41 22 69 34.

Whistleblow
Whistleblowtelefonen er lukket for telefoniske henvendelser den 24.-26. december og den
31. december til 1. januar. Whistleblowformularen kan dog anvendes i hele perioden. Læs
mere om whistleblowerordningen her.

Nyhedsbrevet kan tilmeldes her. Hvis ikke du ønsker at modtage nyhedsbreve fra os, kan du til enhver tid
afmelde dem her.

