
Center for Børn og Familier 

   For pleje– og aflastningsfamilier i Morsø Kommune  

Nyhedsbrev       nr.13 Juni 2022 

Næste temadag bliver d. 10. November  

v/ Tore Kargo Afdelingsleder, Afdeling Plejefamilie, Holbæk Kommune  

 
Tema: Magtanvendelse, sociale medier og digital dannelse i plejefamilier 

 

Plejefamilieområdet blev omfattet af Lov om voksenansvar i 2017 
– men hvad må plejefamilie egentligt og hvad må de ikke? Hvor-
dan er reglerne og hvordan arbejdes der med fx forebyggelse, 
tingskade og plejebørn med høj aggression? Har børn ret til en 
mobiltelefon og hvordan kan plejeforældre administrere fx alkohol 
og husaftaler? ..og meget mere.. 

Jeg er glad for at kunne orientere jer om ansættelsen af ny centerchef i Center for         
Børn og familier.  

 Mette Koudal tiltræder i stillingen den 1. august 2022.  Mette har lang ledelseserfa-
ring fra familieområdet i Randers og Nordfyns kommuner.  

 Torben Gregersen, Direktør 

 

 

 

 

 

I ønskes en dejlig som-

mer og forhåbentlig gode  

ferieoplevelser med jeres 

plejebørn.   

Husk det kan være lidt 

svært, at få fat i os i  

Center for Børn og Fami-

lier i ferieperioden, så 

kontakt os i god tid hvis vi 

skal have fulgt op på  

noget inden ferien. 

Evaluering af Temadag om tilknytningsforstyrrelser  

En lille tilbagemelding fra os i Familie, Sundhed og Trivsel. Vi var 

skuffet over det oplæg der var på sidste temadag, vi oplevede ikke at 

hun vidste nok om jeres område og havde svært ved at ”nå” ud til jer. 

Jeg forsøgte i første pause at tale med Hanne Kirkegaard om at det 

var vigtigt, at hun holdt fokus på plejeområdet og var opmærksom på 

at få jeres praktiske erfaringer medinddraget. Det lykkedes ikke, jeg 

beklager. 

Det er altid dejlig når der er så mange der bakker op  om vores tema-

dage, men så er det også vigtigt for os at I får noget med jer hjem. 

Næste temadag bliver formentligt afholdt i Morsø Sparekasse Arena. 



Lidt læsestof… det vidunderlige hormon…. 



Lidt læsestof… det vidunderlige hormon…. 



Lidt læsestof… det vidunderlige hormon…. 

Øreakupunktur 

NADA bygger på traditionel kinesisk medicin, hvor akupunktur anvendes til at bringe balance i 
både krop og psyke. Behandlingen består af at 3-5 nåle sættes i hvert øre. Nålene skal sidde i 
øret i 45 min mens du slapper af i rolige omgivelser.  

NADA til børn 

NADA behandling til børn kan være uden nåle, det er en omsorgsfuld og smertefri behandling til 
børn. 
 
Metode: 
Der anvendes små specielle magnet ørekugler, som sidder fast på zonen med plaster.  
Små NADA ørekugler sættes på øret, og holdes på plads med et lille plaster. 
 
Bruges til: 

NADA – øreakupunktur med specielle kugleplastre anvendes til børn, ved forskellige problemer, 
som påvirker barnets trivsel. Metoden anvendes til, at give barnet større sindsro, en indre af-
spænding og fredfyldthed samt, at opnå at barnet er i mere balance, slappe mere af og udvikle 
sine kognitive evner og bedre indlæring. 
 

Hvilken effekt: 

Erfaringen er, at ørekuglerne virker ret hurtigt, men der skal påregnes at der skal nye ørekugler i 
flere gange. 
 

Hvor ofte: 

Ørekuglerne sidder i øret fra 8 -14 dage eller efter individuel aftale. 

 

NADA behandling har sin virkning, selv om barnet også får medicinsk behandling. Evt. regulering 
eller nedsættelse at evt. lægeordineret medicin skal være i samråd med læge eller psykiater. 

Supervision og rådgivning 

e-mail  fkja@morsoe.dk eller ring 4027 2649 hvis I har brug for at vi taler sammen så komme jeg gerne på besøg.  

Frank Kruse Jacobsen, Familieplejekonsulent 

Henvisning 
NADA-behandling er et supplement til øvrig behandling og terapi som børn, unge eller familier er henvist til.  Det er 

den enkelte sagsbehandler der kan henvise til behandling efter § 11. 3 indstillingsskema. Husk der skal indhentes 
skriftlig samtykke.  

Majbritt Hansen NADA - akupunktør 


