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NYHEDSBREV
Forord
Først og fremmest vil vi ønske jer en rigtig god og solrig sommer. Sommerens nyhedsbrev
byder både på lidt praktiske informationer om ferie med plejebarnet, samt om nyt
tilbudsbrev fra Børnehjælpsdagen.

Ferie med plejebarnet
Det er vigtigt, at I husker, at gøre jeres familieplejekonsulent opmærksom på
udenlandsrejser sammen med plejebarnet. I forbindelse med rejsen skal I have udleveret
et rejsedokument. I skal oplyse fulde navn og pasnummer på plejebarn og plejeforælder til
jeres familieplejekonsulent, så vil hun sørge for at få lavet et rejsedokument til jer. På
rejsen er det vigtigt, at I medbringer rejsedokumentet, barnets pas, det blå
sygesikringsbevis og en kopi af jeres kontrakt for plejeforholdet.
Det er et krav fra Familieplejens side at det blå sygesikringsbevis medbringes på rejsen.
Rejsedokumentet skal fornyes ved udskiftning af pas, dette gælder både ved fornyelse af
pas for plejebarn og plejeforælder.

Projekt READ
Roskilde Kommune er indgået i et samarbejde med bl.a. Trygfondens
Børneforskningscenter om projekt READ, som er et et-årigt projekt om dialogisk læsning.
Forskere har fundet en tæt sammenhæng mellem sproglige færdigheder i før-skole alderen
og resultater i læsning. Projektet undersøger derfor, om læse- og skrivefærdigheder hos
børn kan løftes gennem en intervention, hvor plejeforældre får støtte til læse- og
sprogudviklende aktiviteter i hjemmet. Der er især fokus på dialogisk læsning, altså
inddragelse af barnet i små dialoger undervejs i undervisningen. Vi vil være i kontakt med
de plejeforældre, der har plejebørn i den efterspurgte aldersgruppe og som har sagt ja til
deltagelse i projektet.

Netværksgruppe for integrationsfamilier
D. 31/5 holdte vi et vellykket arrangement med Katja Kielstrup, faglig leder af
opholdsstedet Løven. Oplægget handlede om Katjas arbejde med uledsagede
flygtningebørn. Vi fik i Familieplejen mange gode inputs, som vi har taget til efterretning. I
den forbindelse blev det besluttet at oprette en netværksgruppe for integrationsfamilier.
Første informationsmøde bliver d. 27/9, og integrationsfamilierne vil modtage yderligere
informationer når vi nærmer os.

Børnehjælpsdagens tilbudsbrev for sommeren 2018
Børnehjælpsdagen har sendt et nyt tilbudsbrev ud med aktiviteter rundt omkring i landet,
både under og efter sommeren. Der er lidt for enhver smag med bl.a. SUP Surf,
skaterworkshop og Glad Zoo. I tilbudsbrevet findes derudover information om
Drømmebanken, hvor anbragte børn og unge får opfyldt deres største drømme, som ellers
ikke ville kunne gå i opfyldelse. Drømmene skal have indflydelse på børnene og de unges liv
fremover – fx i forhold til bevægelsesglæde, uddannelse, fritidsinteresser, sociale og/eller
personlige kompetencer. Aldersgruppen er 0-23 år og ansøgningen skal udfyldes af
barnet/den unge selv eller af en voksen tæt på. Tilbudsbrevet er lagt ind på Familieplejens
hjemmeside.

Sikker post
Med den nye persondataforordning vil vi endnu en gang indskærpe vigtigheden af at bruge
digital post. Dette er et krav, for at overholde gældende lovgivning. Derfor vil vi bede jer
om at være opmærksomme på at sende sikkert, når I skal kommunikere med kommunen.
Hvis man sender fortrolige oplysninger eller personoplysninger til kommunen, herunder
Familieplejen, skal man altid bruge sikker mail, også kaldet Digital Post, da dette er
krypteret. Digital post er en sikker online postkasse, som er udviklet til, at borgere og
offentlige myndigheder i Danmark kan kommunikere sikkert og digitalt.
Fortrolige og personfølsomme oplysninger er ifølge datatilsynet oplysninger om
racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning,
fagforeningsmæssige tilhørsforhold, oplysninger om helbred, seksualitet, oplysninger om
strafbare forhold og væsentlige sociale problemer.
Når du fremover sender mail til en Familieplejekonsulent eller sagsbehandler i kommunen,
skal det derfor sendes til sikkerpost@roskilde.dk
Det er vigtigt at skrive ”Att (Familieplejekonsulentens navn)” i emnefeltet, så din mail kan
blive sendt til rette vedkommende.
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Velkommen til ny praktikant og studentermedhjælper
Vi byder atter velkommen til Fie, som var i praktik i Familieplejen i foråret, og som vender
tilbage efter sommerferien som studentermedhjælper året ud. Derudover får vi en ny
praktikant ved navn Camilla i efteråret, som ligeledes starter efter sommerferien.

Ledige kursuspladser 2018
Der er stadig ledige pladser på Roskilde Kommunes efteruddannelseskursus; ”Det
neuroaffektive perspektiv i mødet med udsatte børn”. Kurset kommer til at forløbe d.
17/09. Der er også ledige pladser på kurset; ”Krydsfeltet for plejebarnet mellem biologisk
familie og plejefamilie i forbindelse med samvær” d. 15/11. I kan læse en beskrivelse af
kurserne i kursuskataloget. Hvis I gerne vil tilmelde jer, så send en mail til
kursusplejefamilier@roskilde.dk med fulde navn og telefonnummer.

Familieplejens hjemmeside
På familieplejens hjemmeside findes der mange nyttige og brugbare oplysninger, hvor I
hurtigt selv kan orientere jer og finde svar på mange spørgsmål.
I kan f.eks. finde det opdaterede ydelseskatalog, nyhedsbreve mm. på hjemmesiden.
Hjemmesiden kan tilgås fra følgende link: http://www.familieplejen.roskilde.dk/
På hjemmesiden kan I også finde Roskilde Kommunes Håndbog for plejefamilier, brug
følgende link:
http://www.familieplejen.roskilde.dk/filer/haandbog-til-plejefamilier.pdf

Vigtig information
Når I ønsker at ansøge om dækning af ydelser, skal I altid gøre brug af et bestemt
ansøgningsskema. Dette er meget vigtigt ift. den videre administration og revision af jeres
ansøgning.
Skemaet
kan
I
hente
via
følgende
link:
http://www.familieplejen.roskilde.dk/oevrigeudgifter.asp
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Hele Familieplejen
ønsker alle en rigtig
god sommer!

Kontakt
Familieplejen
Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Relevant tlf. nr. har I.
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