Nyt fra Socialtilsyn Nord til plejefamilier
Kære plejefamilier,
Det er vores fælles projekt at skabe de bedste rammer for et godt liv for vores udsatte
børn og unge. Jeg vil derfor gerne benytte årets afslutning til at takke for et godt
samarbejde om netop det.
Vi oplever jer som engagerede og dedikerede i samværet med jeres plejebørn, og vi har
oplevet jer som imødekommende, nysgerrige og åbne for faglig dialog om jeres arbejde,
når vi har været på tilsynsbesøg.
Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2020.

På vegne af os alle i Socialtilsyn Nord ønskes I en glædelig jul og et godt nytår.
Sigrid Fleckner
Tilsynschef

Tilsyn på andre måder
I 2019 har vi haft særligt fokus på forskellige måder at føre tilsyn på. Vi har blandt andet
haft fokus på observation, samtaler med pårørende og udvikling af samtalen med
plejebørnene.
Det fortsætter vi med i 2020. Derfor vil I, når vi kommer på besøg næste år, for eksempel
kunne opleve, vi kun har samtaler med jeres plejebørn og ikke jer, eller vi bruger tiden på
at observere sammenspillet mellem jer og jeres plejebørn, fremfor at tale med jer.
Desuden vil vi ikke nødvendigvis indhente materiale fra jer inden et anmeldt tilsynsbesøg.

Kender I nogen, der vil være plejefamilie?
Det nye grundkursus, for ansøgere der gerne vil være plejefamilie, er afholdt tre gange
siden i sommer. Der er planlagt yderligere fire grundkurser for det næste halvår.
Kender I nogen, der overvejer at blive godkendt som plejefamilie, må I meget gerne
fortælle dem, at de kan læse mere om det at være plejefamilie, samt om hvordan man
ansøger på vores hjemmeside her.

Nygodkendelser i 2019
Socialtilsyn Nord byder de 85 nye plejefamilier, som er godkendt i 2019, hjertelig
velkommen. Nedenfor kan I se, i hvilken kommune de nygodkendte plejefamilier bor.
Plejefamiliernes beliggenhedskommune Antal nygodkendte plejefamilier i
perioden fra den 1.01.19 til den 12.12.19
Aalborg

15

Brønderslev

10

Frederikshavn

6

Jammerbugt

8

Mariagerfjord

5

Morsø

5

Rebild

5

Silkeborg

9

Thisted

11

Vesthimmerlands Kommune

11

I alt

85

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.

Lukkedage hos Socialtilsyn Nord
Socialtilsyn Nord holder juleferie fra den 23. december til og med den 1. januar 2020. I
akutte sager, der ikke kan vente, kan afdelingsleder Sofie Tietze Borregaard kontaktes på
tlf. 41 22 69 35 eller Sarah Sieker Juhlert på tlf. 41 22 69 33 den 23., 27. og 30. december
fra kl. 9-15.

Whistleblow henvendelser i juleferien
Whistleblow-telefonen er lukket for telefoniske henvendelser den 24. - 26. december og
den 31. december til 1. januar. Skriftlige whistleblows kan dog sendes ind i hele perioden
ved brug af vores whistleblow-formular. Find formularen her.

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

