
Center for børn og Familier 

   E-mail og 

sikker post 

Hvis du sender for-
trolige eller person-
følsomme oplysnin-
ger til kommunen 
eller til Center for 
Børn og Familier, 

skal du altid bruge 
sikker e-mail, som 
er krypteret. Du 

kan bruge din digi-
tale postkasse på 
Borger.dk. Al post 
med personfølsom-

me oplysninger, 
som CBF sender til 
plejefamilier afsen-
des til e-boks med 

sikker post. Så 
husk at tjekke din   

e-boks jævnligt. 

Supervision og rådgivning 

Send en e-mail eller ring 4027 2649 hvis I har brug for at vi taler sammen  

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

Husk tilmelding senest d. 31. august 

TEMA: UNGE ER NÆSTEN BØRN – IKKE NÆSTEN VOKSEN 

Mandag den 07. september 2020 kl. 8.30 – 15.00 

Cafe Holmen,  Lystbådehavnen Jernbanevej 3, 7900 Nykøbing Mors 

OBS ! Straffeattester og børneattester 

I skal være opmærksomme på, at ALLE i familien over 15 år indhenter vi  straffeattester og 

børneattester på, i henhold til gældende retningslinjer. Straffeattester og børneattester 

indhentes for at forhindre, at Morsø Kommune ansætter medarbejdere, som har gjort sig 

skyldige i et strafbart forhold, som kan føre til misbrug af deres stilling i Kommunen, eller 

som medfører tab af den agtelse og værdighed, som knytter sig til stillingen. 

Straffeattester og børneattester indhentes for de stillinger, hvoraf det følger af gældende 

lovgivning. 

Vi indhenter altid den udvidede straffeattest. Den udvidede straffeattest (§ 22-attest) inde-

holder oplysninger, som går 10 år tilbage.  Den udvidede straffeattest skal altid indhentes 

ved ansættelse indenfor  døgntilbud (pleje og aflastningsfamilier) og rådgivningstilbud for 

børn og unge. 

Børneattest  (§ 36-attest) skal altid indhentes for medarbejdere, som i deres stilling har di-

rekte kontakt til børn under 15 år, og medarbejdere som i deres stilling færdes fast blandt 

børn under 15 år, og derfor har mulighed for at opnå direkte kontakt. Dette omfatter alle 

personalegrupper både midlertidige og faste stillinger. 

Derfor skal I være opmærksomme på at biologiske børn og plejebørn over 15 år også vil 

modtage en mail via e-boks/borger.dk hvor vi beder om love til at indhente ovenstående. 

Jeg vil så lige benytte lejligheden til at ønske jer alle en dejlig sommer med gode 

oplevelser! Selvom det er skønt med sommerferie fra skolen ved vi også at det 

kan blive en lang periode for nogen børn og lidt af et puslespil at får ugerne til at 

hænge sammen. I år skal de fleste af os jo ikke så langt væk, så det giver mulig-

hed for at opleve det danske sommerland, og det er vel ikke så dårligt .  

Jeg  er på ferie fra d. 20/7 til 8/8 så hvis der er noget vi lige skal have nået at have talt om inden så må I 

lige kontakte mig, så vi kan få det klaret før vi går på ferien.  

Sommerhilsner Frank Kruse Jacobsen, Familieplejekonsulent 

Nyhedsbrev    nr.4 2020 
For pleje– og aflastningsfamilier i Morsø Kommune  


