Nyt fra Socialtilsyn Nord til plejefamilier
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.

Lov om ”Mere kvalitet i plejefamilier” træder i kraft den 1. juli
Loven har til formål at sikre mere kvalitet i plejefamilieanbringelserne, og at indsatsen er
tilstrækkelig tilpasset det enkelte barns behov.

Loven indebærer, at I 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)

Vi indplacerer jer i de nye kategorier, i forbindelse med vi besøger jer i 2019 og 2020.

Med loven kommer der også et nyt godkendelseskoncept, som blandt andet betyder, at
det er Socialtilsyn Nord, der afholder grundkurserne for de kommende plejefamilier.

Årsmøder for plejefamilier
Vi holder årsmøde for plejefamilier i Vrå den 11. oktober og i Aars den 25. oktober. Vi
håber at se mange af jer, og at I allerede nu vil sætte kryds i kalenderen.

Nygodkendelser i 2019
I første halvår af 2019 har vi
budt velkommen til 43 nye
godkendte plejefamilier. I den
nedenstående tabel fremgår
det, hvilke kommuner
plejefamilierne bor i.

Åbningstider i sommerferien
Socialtilsyn Nord har åbent i
hele sommerferien, dog ændres
åbnings- og telefontiderne. Der

Plejefamiliernes
Antal nygodkendte
beliggenhedskommune plejefamilier i perioden fra
den 1.1.19 til den 24.6.19
Aalborg
Brønderslev
Frederikshavn
Jammerbugt
Mariagerfjord
Morsø
Rebild
Silkeborg
Thisted
Vesthimmerland
I alt

7
7
3
5
1
2
2
3
6
7
43

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.

