Nyt fra Socialtilsyn Nord til plejefamilier
Pressenævnet giver Socialtilsyn Nord medhold i klage over DR
I maj sidste år sendte DR dokumentaren ”Drabet på købmanden”. På baggrund af
dokumentaren valgte Socialtilsyn Nord at klage til Pressenævnet, fordi DR lod det fremstå,
som om Socialtilsyn Nord ikke havde fulgt op i sagen, efter varslinger af påbud var
bortfaldet.
Pressenævnet har nu afsagt kendelsen og giver Socialtilsyn Nord medhold i, at DR’s
gengivelse ikke var retvisende. Læs mere her.

Lov om ”Mere kvalitet i plejefamilier – en bedre opvækst for det anbragte barn”
træder i kraft den 1. juli 2019
Loven har til formål at sikre mere kvalitet i plejefamilieanbringelserne, og indsatsen er
tilstrækkelig tilpasset det enkelte barns behov.
Loven indebærer, at plejefamilier fremover placeres i tre kategorier:
• Almen plejefamilie (dem, der i dag er lav og middel belastningsgrad)
• Forstærket plejefamilie (dem, der i dag er høj belastningsgrad)
• Specialiseret plejefamilie (dem, der i dag er kommunale plejefamilier)
De nye kategorier implementeres ved tilsynsbesøgene i 2019 og 2020.
Med loven kommer der også et nyt godkendelseskoncept, som skal styrke
godkendelsesprocessen og ruste fremtidige plejefamilier bedre til at varetage deres
opgave.
Som en følge af loven vil det fremover være Socialtilsyn Nord, der afholder grundkurserne
for de kommende plejefamilier.

Plejefamilierne, der allerede er godkendt, skal ikke deltage på et nyt grundkursus som
følge af den nye lov.

Sæt kryds i kalenderen – Årsmøder for plejefamilier
Vanen tro holder Socialtilsyn Nord årsmøder for de plejefamilier, som vi fører tilsyn med.
Der afholdes i år to årsmøder. De finder sted fredag den 11. oktober i Vrå og fredag den
25. oktober i Aars. Program og tilmelding følger senere, men vi håber, mange af jer
allerede nu vil sætte kryds i kalenderen.

Temadag om overgreb
Socialtilsyn Nord udbyder en temadag om overgreb. Formålet med temadagen er; at
deltagerne opnår indsigt i konkrete redskaber til, hvordan man kan arbejde med at
forebygge, håndtere og følge op på overgreb.
Temadagen afholdes onsdag den 12. juni i Vendsyssel Idrætscenter, Vrå. Læs mere og
tilmeld dig her.

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

