
Supervision og rådgivning 

Send en e-mail  fkja@morsoe.dk eller ring 4027 2649 hvis I har brug for at vi taler sammen 

så kommer jeg gerne på besøg, ringer eller vi kan benytte Microsoft Teams-møde.  

Frank Kruse Jacobsen, Familieplejekonsulent 

Nyhedsbrev    
Center for børn og Familier 

For pleje– og aflastningsfamilier i Morsø Kommune 

Kugledyne mv. 

Der kan søges om dette hos Familierådgiveren, godkendes ansøgningen, vil der  

fortrinsvis være tale om leje af en kugledyne.  Hvis barnet har en diagnose, søger plejefamilien 

selv Hjælpemidelcentralen ved at benytte kommunens hjemmeside: https://www.mors.dk/borger/pleje-

pension-og-hjaelpemidler/hjaelpemidler 

Der opstår til tider usikkerhed i forhold til hvem der skal dække en skade 

Når der sker en skade, skal den anmeldes til kommunens forsikringsselskab. Du kontakter kom-
munens forsikringsafdeling, som sender en skadeanmeldelse til dig. Du kan kontakte afdelingen 
på e-mail: lonpost@morsoe.dk 

Forsikringsselskabet behandler skaden efter de almindelige erstatningsregler der gælder i Dan-
mark og det betyder, at de laver en juridisk vurdering af, om der er grundlag for at udbetale en 
erstatning, eller om skaden skal afvises, som ikke erstatningsberettiget.  

Hvis det er en skade der erstattes, gælder følgende regler, i forhold til selvrisiko: 

Skader indtil 500 kr. betales af plejefamilien.  

Skader mellem 500 kr. og 2.000 kr. betales af Morsø Kommune.  

Skader over 2.000 kr. dækkes via Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab. 

Se mere i jeres kontrakt. 

Børn med angst  

I Danmark sidder der i gennemsnit to børn i hver folkeskoleklasse, der lider 
af angst. Det er alt for mange. I videoen kan du høre om den nyeste viden 
om angst, hvor Peter Lund Madsen m.fl., i en 2 timer lang konference fra d. 
6. marts fortæller om deres erfaringer omkring børn med angst.

Benyt dette link; https://youtu.be/FzfwiV3lE3w  (hold CTRL tasten ned når du trykker på linket) 
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Gennemsnitsmodellen 

Morsø Kommune, Center for Børn og Familier, har nu færdiggjort gennemsnitsmodellen og alle 
kontrakter er ændret fra vederlag til trin. Vi vil gerne takke alle for indsatsen og det gode samar-
bejde som er udvist i denne forbindelse. Tak til Rådgiverne som har været behjælpelige med at 
indhente status og efterfølgende udsende orientering om trinfastsættelse. Tak til jer for arbejdet 
med at udfylde status. Og tak til Frank for at bistå plejefamilierne med at uddybe status når dette 
har været nødvendigt i forbindelse med yderligere forhandling. Vurdering af antal trin er udeluk-
kende foretaget af Leder  af Familieudvikling og Forebyggelse Lone V. Eriksen og Leder af Fami-
lierådgivningen Rikke Bang. Rådgiverne og Frank har kun været behjælpelig med indhentning af 
oplysninger og råd og vejledning til Plejefamilierne. For at sikre det bedste samarbejde mellem 
Plejefamilierne og Rådgiverne er det vigtigt at understrege, at Rådgiverne ikke har indflydelse på 
Jeres ansættelsesforhold.  

Ved spørgsmål til kontrakten er I velkomne til at rette henvendelse til  

Lone V. Eriksen eller Rikke Bang.  

https://youtu.be/FzfwiV3lE3w



