Nyt fra Socialtilsyn Nord til sociale tilbud
Årsrapport 2018 er nu offentliggjort
Vores årsrapport for 2018 er nu offentliggjort og kan læses her. Denne gang har rapporten
blandt andet et særligt afsnit om, hvordan tilbud og plejefamilier understøtter læring.

Socialtilsyn Nord aflagde i 2018 i alt 2.478 tilsynsbesøg hos sociale tilbud og plejefamilier i
11 jyske kommuner og 2 regioner. På baggrund af de mange besøg kommer vi med vores
vurdering af den generelle kvalitet hos tilbud og plejefamilier, og vi kommer med
anbefalinger til, hvordan vi vurderer, kvaliteten kan udvikles yderligere. Det er vores håb,
at anbefalingerne kan bidrage til refleksion hos jer, over hvor I selv er i forhold til
anbefalingerne, og I tager dem til jer, hvor det giver mening.

Vi har også lavet en pixi udgave af årsrapporten, hvor anbefalingerne fremgår. Vi uddeler
pixi udgaven til jer, når vi kommer på besøg, men I har mulighed for allerede nu at læse
den her.

Forbered jeres børn og unge på vores besøg
Der er lavet pjecer og tegnefilm om, hvem socialtilsynet er, og hvad vi laver. Pjecerne og
tegnefilmene er målrettet forskellige aldersgrupper. Vi håber, I finder dem nyttige og vil
gøre brug af dem, inden vi kommer på besøg næste gang. I kan se dem her.

Årsmøde for sociale tilbud
Den 28. august holder vi årsmøde for sociale tilbud. På mødet vil vi fremlægge vores
årsrapport for 2018. I forlængelse af det vil der være temadrøftelser i workshops, som er
inspireret af årets fokuspunkt om, hvordan tilbud kan understøtte læring. Vi håber at se
rigtig mange af jer. Se programmet og tilmeld dig her inden tilmeldingsfristen den 14.
august.

Åbningstider i sommerferien
Socialtilsyn Nord har åbent i hele sommerferien, dog ændres åbnings- og telefontiderne.
Der er åbent mellem kl. 9:00 og kl. 14:00 fra mandag til torsdag og fra kl. 9:00 til kl. 12:00
om fredagen i uge 28, 29, 30 og 31.

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

