Nyt fra Socialtilsyn Nord til plejefamilier
Plejefamiliernes årsmøder
Tak for nogle gode årsmøder, hvor Børns Vilkår holdte et lærerigt og inspirerende oplæg
om, hvordan børn og unge kan hjælpes med digital dannelse og trivsel. I kan nu finde
PowerPoint præsentationen og diverse links fra Børns Vilkår på vores hjemmeside her.
Plejefamilier får nu mulighed for at se egne oplysninger på Tilbudsportalen
Alle plejefamilier får, med den nye Tilbudsportal, mulighed for at se egne oplysninger på
Tilbudsportalen.
I kan se jeres egne oplysninger, når I logger ind på Tilbudsportalen og vælger
Selvbetjening > Plejefamilier – se egne oplysninger. Herefter skal I logge ind med jeres
NemID.
Socialtilsyn Nord arbejder lige nu på at give alle plejefamilier adgang til ovenstående. Hvis
I endnu ikke kan logge ind på Tilbudsportalen, er det fordi, vi endnu ikke har registreret
jeres oplysninger. Det gør vi løbende, i forbindelse med vi aflægger tilsynsbesøg hos jer.
Plejefamilier, der har fået besøg i 2019 og modtaget deres rapport efter besøget, kan
allerede nu se deres oplysninger på Tilbudsportalen.
Fokus på sundhed og trivsel i 2020
Socialtilsyn Nord vil i 2020 have særligt fokus på sundhed og trivsel. Af kvalitetsmodellen,
som er afsættet for vores tilsyn, fremgår følgende om temaet sundhed og trivsel:
Et væsentligt element for barnets udvikling er, at plejefamilien understøtter barnets fysiske
og mentale sundhed og trivsel. Det er herunder vigtigt, at plejefamiliens viden og indsats i
forhold til barnets sundhed og trivsel modsvarer barnets alder og behov. Det kan for
eksempel være i forhold til kost og motion, rygning og alkohol. Det kan for eksempel også
være i forhold til særlige forhold, f.eks. uhensigtsmæssig brug af rusmidler.

Vi ser frem til at være i dialog med jer om, hvordan I arbejder med sundhed og trivsel i
jeres plejefamilie.
Ny udgivelse af håndbog fra Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har udgivet ”Håndbog for det gode anbringelsesforløb i familiepleje”.
Håndbogen er et opslagsværk målrettet kommunerne, men den indeholder emner, som
også kan være relevante for jer som plejefamilie at læse om. Bogen kommer blandt andet
ind på emner som inddragelse af barnet og samarbejde med den biologiske familie. Læs i
håndbogen her.

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

