
Center for Børn og Familier 

   For pleje– og aflastningsfamilier i Morsø Kommune  

Nyhedsbrev      nr.12 marts 2022 

Næste temadag bliver d. 10. November v/ Tore Kargo 

 
Tema: Magtanvendelse, sociale medier og digital dannelse i plejefamilier 

Program 

  8.30 -   9.00  Morgenkaffe 

  9.00 -   9.15  Velkomst 

  9.30 - 10.30   Undervisning om personlighedsforstyrrelser 

10.30 - 11.00 Formiddagspause 

11.00 - 12.00 Undervisning om personlighedsforstyrrelser 

12.00 - 12.45 Frokost 

12.45 - 14.00 Undervisning, deling af erfaringer, sparring, debat 

14.00 - 14.15 Pause med kaffe 

14.15 - 14.45 Gruppedrøftelse ved bordet, og indbyrdes erfaringsdeling, på baggrund oplæg/spørgsmål  

14.45 - 15.00 Afslutning, afrunding, tak og farvel 

Temadag for pleje- og aflastningsfamilier d. 5. Maj fra kl. 8.30 - 15.00   

Sted: Holmen,  Jernbanevej 3, 7900 Nykøbing Mors 

Emne:  personlighedsforstyrrelser  v/ Hanne Kirkegaard  

Tilmelding til: Malene Lindhard;  mli@morsoe.dk senest d. 21. april med navn og antal I kommer   

Fakta 

 En personlighedsforstyrrelse er en psykiatrisk tilstand, hvor der er afvigelser i personens livsstil og holdning 

til sig selv og andre 

 Personlighedsforstyrrelser medfører typisk problemer i forholdet til andre mennesker og medfører ofte, at 

den syge person er forpint 

 Der findes flere forskellige typer af personlighedsforstyrrelser, men der er et betydeligt overlap mellem dem 

 Behandlingen består i samtalebehandling (psykoterapi), som ofte skal være langvarig og behandle eventuelle 

andre tilstande. Terapien kan evt. foregå i gruppe 

 Nogle mennesker med personlighedsforstyrrelse er følsomme overfor at udvikle psykoser, depression og 

angst. Disse tilstande kan kræve behandling med medicin 

Efteruddannelse og supervision 

§ 5. Den kommunalbestyrelse, der træffer afgørelse om anbringelse, er forpligtet til at tilbyde efteruddannelse og supervision, herunder rådgivning og vejled-
ning i overensstemmelse med plejeopgavens omfang til almene plejefamilier, forstærkede plejefamilier og specialiserede plejefamilier, jf. lov om social service 

§ 66 c, stk. 1. Plejefamilierne er forpligtet til at deltage heri. 

Stk. 2. Efteruddannelsen skal svare til mindst to hele kursusdage årligt. Hvis flere kommunalbestyrelser træffer afgørelse om anbringelse af et barn eller en 
ung i den samme almene plejefamilie, forstærkede plejefamilie eller specialiserede plejefamilie, skal hver kommunalbestyrelse som minimum sikre kommunal-
bestyrelsens forholdsmæssige andel af de to årlige kursusdage. 

”Pas på dig selv i kontakten med et personlighedsforstyrret menneske”  



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.  

Frank Kruse Jacobsen, Familieplejekonsulent 

Rejseforsikring 

I skal være opmærksomme på at jeres rejseforsikring ikke automatisk dækker afbud  pga. sygdom eller dødsfald 

hvis det ikke drejer sig om biologisk familie.  

Hvis der sker noget med et plejebarns forældre er det ikke sikkert at I er dækket af afbud forsikringen.   

KONTAKT DERFOR JERES FORSIKRINGSSELSKAB 

Læs mere i håndbogen for plejefamilier. 

Hvis din ansøgning kan godkendes, kan du forvente følgende behandlings- og uddelingstidspunkter.  

Ansøgning modtaget i februar, marts, april, maj vil få svar senest ultimo maj og uddeling af computere sendes medio juni måned. 

Ansøgning modtaget i juni, juli, august, september vil får svar senest ultimo september og uddeling af computere sendes medio 

oktober måned. 

Ansøgning modtaget i oktober, november, december, januar vil få svar senest ultimo februar og uddeling af computere sendes 

medio februar måned. 

 Revideret håndbog ligger nu klar på Morsø Kommunes hjemmeside !        

    Bemærk ændringer og justeringer under følgeudgifter. 

Nyt anbringelsesteam! 

”Center for Børn og Familier har i løbet af vinteren 2021 valgt at lave en omstrukturering i Familierådgiv-

ningen. I denne omstrukturering er der b.la. dannet et anbringelsesteam med 4 Rådgivere. Formålet med 

anbringelsesteamet er, at sikre høj faglighed særligt i Tvangssager. Formålet er også at sikre større stabili-

tet i samarbejdet med jer som plejefamilie/aflastningsfamilie og Morsø Kommunes anbragte børn og unge. 

Rådgiverne i anbringelsesteamet er som udgangspunkt tilknyttet faste børn og unge. Samtidig er der et 

tæt samarbejde som vurderes, at ville kunne sikre stabilitet gennem kendskab i de tilfælde hvor en faste 

rådgiver har ferie, er sygemeldt osv.” 

  Anbringelsesteamet består af;  Kaya Kumarasegaram, Kirsten Bech, Maria Jensen, og Stephanie Lyager Nielsen 

Straffe- og børneattester 

I år vil fornyelse af Straffe- og børneattester blive indhentet ved hjælp af er ”robot”, derfor vil I ikke mod-

tage en mail om at de bliver indhentet. Tjek derfor din e-boks !   

Bemærk at det er alle i husstanden over 15 år som der vil blive indhentet attester på.  

Find den nye håndbog på nedenstående link! 

https://www.mors.dk/borger/boern-unge-og-familier/plejefamilie  

ANSØGNING OM EN COMPUTER 
https://www.bhd.dk/boernehjaelpsdagens-arbejde/boernenes-it-fond/ 

Husk ! 

Rejsedokument 

* 

Pas som har udløbs-

dato over 6 mdr.  

https://www.mors.dk/borger/boern-unge-og-familier/plejefamilie

