Familieplejen, Roskilde Kommune, nr. 11, 02. Februar, 2018

NYHEDSBREV
Forord
Først og fremmest vil vi ønske jer et godt og lykkebringende nytår. Vi ser frem mod et
spændende år 2018, hvor et styrket samarbejde med plejefamilier og fokus på kvalitet i
anbringelser er vores kerneopgave.

Omorganisering og forandringer i Familieplejen
I efteråret 2016 og foråret 2017 fulgte Kommunernes Landsforenings
Konsulentvirksomhed (KLK), familieplejen og myndighedsafsnittene i Børn og Unge.
Konsulenterne fra Kommunernes Landsforening havde til opgave at undersøge og
frembringe analyser af den fælles faglige praksis, med særligt fokus på en styrkelse af
anbragte børn og unges anbringelser, skolegang og fritidsliv.
Resultaterne af undersøgelsen udmøntede sig i en samlet rapport med vurderinger og
anbefalinger. Rapportens anbefalinger tog afsæt i analyser af det tværfaglige samarbejde
mellem familieplejen og myndighedsafsnittene, herunder organisering, procedurer,
ressourceudnyttelse, faglig praksis, og kompetencefordeling.
Dernæst angav undersøgelsen nogle vurderinger i relation til den interne organisering og
arbejdstilrettelæggelse i familieplejen. Resultaterne af KLK’s analyser vurderet i et børneog ungeperspektiv bevirker at familieplejen er i gang med en omstrukturering.
Omstruktureringen har som fokus at fremme et mere kontinuerligt samarbejde omkring
barnet og den unge, så vi i endnu højere grad kan understøtte plejefamilierne i arbejdet
med jeres plejebørn. Det betyder at der ikke længere vil ske et familieplejekonsulentskift
ved 13 års alderen, men at familieplejekonsulenten fremadrettet vil være gennemgående.
Familieplejekonsulenten er som led i omstruktureringen blevet tilknyttet
anbringelsessteder i samme område/kommuner. Ved at områdeopdele familieplejekonsulenterne optimeres og kvalificeres kendskabet til skoler, daginstitutioner,
sundhedsplejen og andre aktører i lokalområdet hvor det enkelte barn eller den unge er

anbragt. Derfor har enkelte plejefamilier oplevet at få en ny familieplejekonsulent, der nu
har den pågældende bopælskommune som område.
Familieplejen er endvidere blevet opdelt i to mindre enheder, med hver deres
overordnede fokus:



Pleje- og netværksanbringelser
Opholdssteder og døgninstitutioner

Enheden for pleje- og netværksanbringelser varetager opgaver omkring børn og unge
anbragt i døgnpleje i generelt og konkret godkendte plejefamilier, netværks- og
slægtsanbringelser og aflastning i forbindelse hermed.
Enheden for opholdssteder og døgninstitutioner varetager opgaver omkring børn og unge
anbragt på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder og aflastning i
forbindelse hermed.

Supervision og tættere samarbejde omkring anbringelsen
Som en del af vores fokus på at videreudvikle og styrke samarbejdet med
netværksfamilier, plejefamilier, anbringelsesinstitutioner og andre samarbejdspartnere, vil
vi i tættere kontakt med jer. Dette vil afspejles ved hyppigere tilsynsbesøg og
understøttende samtaler, rådgivning og vejledning til jer fremadrettet. I 2018 er det en
målsætning at børn anbragt i plejefamilier og plejefamilier vil have mulighed for flere
besøg af familieplejekonsulenten, for at understøtte og rådgive med henblik på en god
anbringelse, for både børn og plejefamilier.
I den forbindelse vil familieplejen i 2018 udvikle et nyt supervisionsprogram, hvor
familieplejekonsulenterne i højere grad vil kunne tilbyde mere supervision i sagerne, og i
samarbejdet.
I tilknytning til programmet vil vi etablere en fokusgruppe, hvor jeres input, tanker og
idéer vil blive medtaget, med henblik på at skabe supervisionsforløb i grupper og
individuelt, for at understøtte jer bedst muligt i jeres arbejde. Når vores supervisionsprogram er tilrettelagt, vil I blive orienteret nærmere.
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Styrket anbringelse i netværk
Skole og Børn indgår som referencekommune i Socialstyrelsens projekt om omlægning til
en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. I omlægningen har der blandt andet
været arbejdet med kortere anbringelser på institutioner og på etablering af alternativer
til anbringelser.
Som et led i omlægningen ønskes det også at styrke anbringelser i barnets slægt og
netværk. Det gælder både at sikre flere anbringelser i slægt og netværk samt at udvikle og
styrke den støtte, som familierne modtager, for at sikre en god anbringelse.
Der er afsat puljemidler fra socialstyrelsen til at arbejde med afdækning af barnet og den
unges slægt/netværk, så netværket i endnu højere grad kan inddrages i at støtte op om
barnet og den unge. En del af projektet er at kompetenceudvikle medarbejdere i metoder,
som kan understøtte afdækning af netværket. Der vil også blive arbejdet med styrket
aktivering af barnet/den unges netværk, så der er nogen til at støtte barnet og den unge
under og efter anbringelsen. Der er desuden projektets mål at udvikle en model for den
gode understøttelse af netværksfamilierne. Det vil betyde at tilsynet og supervisionen i
familierne skal udvikles i projektperioden. Samtidigt skal der udvikles en model for
netværksfamiliernes tilbagemelding på barnets udvikling, som understøtter familiernes
refleksioner i forhold til barnet og den støtte der ydes.

Kurser i 2018
Roskilde Kommune udbyder igen i år, i samarbejde med 8 andre kommuner, et
kursuskatalog med rigtig mange forskellige emner rettet til plejefamilier med børn og unge
i alle aldre. Vi er glade for også at kunne tilbyde aflastningsfamilier deltagelse i et kursus.
Vi håber at I finder kurserne relevante og spændende.
I er desuden altid velkomne til at sende forslag til emner, som I kunne tænke jer til
kommende kursus år. I forhold til de praktiske informationer, kan de findes i starten af
kursuskataloget.
Kursuskataloget blev sendt til jer i december måned, men kan i øvrigt også findes på vores
hjemmeside: http://www.familieplejen.roskilde.dk/

Tak til den tidligere, og velkommen til den nye Børn og Ungechef
Efter godt 18 år som chef på Børn og Unge området i Roskilde Kommune har Margit Næsby
valgt at gå på pension den 1. januar 2018. Margit har stået i spidsen for Børn og Unge
området og har været et stort aktiv for Roskilde Kommune. Som leder af Børn og Unge har
Margit opnået mange gode resultater med fokus på tidlig indsats og effekt. Margit har
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medvirket til løsninger i lokalområdet med tæt inddragelse af børn, unge og deres netværk
i tværfagligt samarbejde med andre professionelle og frivillige organisationer, til stor gavn
for vores udsatte børn og unge. Margit har været med til at sætte Roskilde Kommune på
landkortet, bl.a. ved udvikling af Roskildemodellen og indsatsen i forhold til de uledsagede
flygtningebørn. Margit har med sin mangeårige indsats sat et stort præg på Børn og Unge
området og vil blive savnet. Stor tak skal lyde til Margit.
Den nye Børn og Ungechef startede den 4. januar 2018. Hun hedder Kristina Mikkelsen, og
har en kandidatuddannelse i sociologi fra Københavns Universitetet. Hun kommer fra en
stilling som områdechef i Københavns Kommune, hvor hun i 10 år har arbejdet på det
specialiserede børneområde, heraf otte med ledelsesansvar. Siden 2013 har Kristina været
områdechef for Borgercenter Børn og Unge Amager, i samarbejde med 5 afdelingsledere
og 145 medarbejdere.
Kristina glæder sig til at medvirke til at sikre, at alle de ressourcer, der er samlet i Roskilde
Kommune, kan komme i spil i forhold til de udsatte børn, og i forhold til almenområdet,
dvs. dagtilbud, skoler og fritidstilbud, men også i en bredere optik som involverer børnenes
netværk, frivillige aktører med andre samarbejdspartnere.
Velkommen til Kristina.

Ny studentermedhjælper
Vores studentermedhjælper Cecilie Rasmussen stoppede i august 2017, da hun
gennemførte sin bachelor, og ventede en lille baby. Vi takker Cecilie for hendes store
engagement og uvurderlige hjælp.
I december 2017, fik vi en ny studentermedhjælper. Hun hedder Louise Gross. Hun er
universitetsstuderende, og skal være i Familieplejen fast et par dage om ugen, ved siden af
sit studie.
Velkommen til Louise.

Afsked med familieplejekonsulent
Familieplejekonsulent Louise Vig Ørnsholt er stoppet. Louise har primært arbejdet med
uledsagede flygtninge på opholdsteder, og i integrationsfamilier. Vi takker Louise for sin
indsats, og ønsker hende al godt i hendes fremtidige virke.
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Ferie med plejebarnet
Det er vigtigt, at I husker, at gøre jeres familieplejekonsulent opmærksom på
udenlandsrejser sammen med plejebarnet og dette i god tid inden afrejse. 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, så
husk også at bestille dette i god tid. Rejsedokumentet skal fornyes ved udskiftning af pas,
dette gælder både ved fornyelse af pas for plejebarn og plejeforælder.

Sikker post
Alle dine breve fra familieplejen kommer som Digital Post og ikke som papirbrev. Derfor er
det vigtigt, at du tjekker din digitale post i e-Boks eller borger.dk, og husker at du også selv
skal sende fortrolige oplysninger som Sikker Post. Det er vigtigt at understrege at
plejefamilier skal sende sikker mail via borger.dk eller e-boks ved at logge på med NemID.
Med nærværende nyhedsbrev har vi medsendt et informationsbrev om digital post. Du kan
også læse mere om digital post på borger.dk.

Nyttige oplysninger og links
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 et rigtigt
godt nytår

Kontakt
Familieplejen
Roskilde Kommune
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
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