
Center for børn og Familier 

Supervision og rådgivning 

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

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

Frank Kruse Jacobsen, Familieplejekonsulent 

Nyhedsbrev    nr.6 2020 
For pleje– og aflastningsfamilier i Morsø Kommune  

Kunne I tænke jer at komme i 
en netværksgruppe?    

Så send en mail til mig,  
frank.kruse@morsoe.dk 

Skriv lidt om hvilke særlige øn-
sker I har til de andre familier i 
netværket, det kunne være;  
alder på plejebarnet, særlige 
udfordringer, geografi, mv. 

Så vil jeg forsøge at danne 
grupperne så godt det kan la-
de sig gøre.  Herefter indkal-
der jeg til et forventningsmøde 
og hjælpe gerne med at får 
grupperne i gang. 

Netværksgrupper 

Der bliver pt. indhentet  Straffe- & Børneattester  så husk at tjekke din e-boks 

Husk at når I bliver indkaldt til forældresamtale, forældrearrangementer og andet mødeaktivitet vedrø-

rende jeres plejebarn, skal I sørge for, at biologiske forældre i det omfang det er muligt deltager, eller at 

de bliver indkaldt til deres eget møde hvis det giver mening. Rådfør jer evt. med mig hvis I er i tvivl. 

Som følge af en lovændring pr. 1. juli 2020 har I fremadrettet, 
som godkendt plejefamilie, pligt til selv at vedligeholde og op-
datere jeres oplysninger på Tilbudsportalen.dk. Det gælder 
eksempelvis i tilfælde af, at I har en ledig plads. 
 
Det er vigtigt, at oplysningerne er opdaterede, så vi har ad-
gang til de korrekte oplysninger, når vi søger efter en ledig 
plejefamilie på Tilbudsportalen.  

Den nye proces vil forhåbentlig opleves mere brugervenlig, 
ved at I fremadrettet selv kan opdatere oplysningerne uden at 
skulle kontakte socialtilsynet hver gang, der skal foretages 
mindre ændringer. 

I kan finde jeres oplysninger på Tilbudsportalen.dk under si-
den ”Min plejefamilie”.  
For at finde siden skal I logge på med jeres Nem-Id.  
 
Ved eventuelle tekniske udfordringer eller spørgsmål, skal I 
kontakte supporten på 7220 0035 (hverdage 9-12) eller sup-
port@tilbudsportalen.dk. 

Tilbud til jer !   Den Nordjyske familieplejeruddannelse  ( SE BILAG i denne mail ) 

Den Nordjyske Familieplejeruddannelse er et længerevarende uddannelsesforløb for dig, der er plejefor-

ælder, dig der fungerer som aflastningsfamilie  og dig der er netværksforælder 

DELTAG I WEBINAR OG FÅ FLERE OPLYSNINGER !! 

D. 6.11. 2020 kl. 9.00-11.00 Tilmelding senest d. 2.11.2020 

Tilmelding til Karen Marie fra UCN på KJN@UCN.dk 

Ved tilmelding meddeles hvilken mailadresse I ønsker at modtage link på.     

Der udsendes link dagen før afholdelse. 

Plejeforældre Kenni H. Larsen     

deltager pt. på kurset  i Midtjyl-

land. Ham må I meget gerne 

kontakte hvis I har spørgsmål til                   

uddannelsen. 

6179 5301 
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