
Nyhedsbrev     
Center for børn og Familier 

For pleje– og aflastningsfamilier i Morsø Kommune  

nr.10 2021 

Temadag med Bente Nørgård 

Temadag for  plejefamilie, aflastningsfamilie og netværkspleje.  

TEMA: UNGE ER NÆSTEN BØRN – IKKE NÆSTEN VOKSEN 

Torsdag den 4. november 2020 kl. 8.00 – 15.30 

Cafe Holmen,  Lystbådehavnen Jernbanevej 3, 7900 Nykøbing Mors 

Pga. covid-19 er det den eneste temadag i år 

Bente Nørgård har beskæftiget sig med plejeforældre og anbragte børn siden 2014, Hun er oprindelig ud-
dannet jordemoder og har siden uddannet sig til supervisor, psykoterapeut og massageterapeut, og hun 
har ligeledes en efteruddannelse i Sorg, Tab og Krise.  

Det ved vi i dag pga. hjerneforskningen, men ofte forventer forældre og skole det omvendte, nemlig at un-
ge næsten er voksne og stiller derfor al for store krav om ansvarlighed og konsekvens.  

Det bliver oftest yderst udfordrende at være plejeforældre i denne periode. Dagligdagen kan blive præget 
af kampe, voldsomme diskussioner og magtesløshed.  

Formålet med dagen er at få indblik i den nye viden om hjernen, som har vist sig, at teenagerårernes tur-
bulens ikke blot skyldes hormonudvikling men også gevaldige forandringer i den nyeste del af hjernen  

Derudover arbejdes med konflikt op- og nedtrapning. Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål og dele 
erfaringer med hinanden.  

Dagen er relevant for alle plejefamilier – også selv om man har mindre børn - fordi der tages udgangs-
punkt i hjernens påvirkning af tidligt omsorgssvigt. Desuden er viden om søvnens betydning, konfliktned-
trapning og risikoadfærd vigtige emner, uanset alder. Og så bliver alle børn teenager!  

Se vedlagte program ! 

          Der bliver udleveret et kursushæfte til alle deltagere.  

Hvordan er vi forsikret ?? 

Hvordan er vores ting dækket i forhold til skader og bortkomst? Er det på eget ansvar at have et 

plejebarn boende?  Hvorfor kan vi ikke få skader dækket som er kommet over tid?  Hvad med 

vores biologiske børn og deres ting er de dækket af forsikringen? 

D. 4/11 vil vores forsikringsafdeling være tilstede fra kl. 8.00 - 8.30 hvor de vil                

fortælle lidt om forsikringsforhold og I kan stille spørgsmål omkring dette på                 

familieplejeområdet. 

ANSØG OM EN COMPUTER 
Børn og unge anbragt i en plejefamilie eller på en institution, der er i gang med et skoleforløb eller en 
uddannelse, kan ansøge om en bærbar computer igennem Børnenes IT-Fond  

Profil Optik fortsætter med at uddele gratis aktivitetsbriller til børn mellem 5-12 år  



 

Frank Kruse Jacobsen, Familieplejekonsulent 

 Håndtering af vaccination af anbragte børn og unge  

 

 KL har gennem længere tid søgt at afklare, hvordan vaccination af anbragte børn 

og unge skal forløbe.  

Spørgsmålet er, hvordan kommunerne skal forholde jer til vaccination af særligt de anbragte 12-

14-årige, hvor invitationen til vaccination fremsendes til forældremyndighedsindehaverens e-

boks. Herunder hvordan plejefamilier får oplysninger om indkaldelsen til vaccination af barnet el-

ler den unge, hvis det ikke er muligt at få kontakt til forældremyndighedsindehaveren.  

Af svaret fra Sundhedsministeriet fremgår:  

Hvis det ikke er forældremyndighedsindehaveren, som tager et barn under 15 år med til vaccina-

tionen, skal den sundhedsperson, der foretager vaccinationen, kontakte en af barnets forældre-

myndighedsindehavere telefonisk med henblik på at indhente informeret samtykke. Det skyldes, 

at det informerede samtykke forudsætter, at forældremyndighedsindehaveren har fået mundtlig 

information og har givet sit samtykke på den baggrund. Hvis det ikke er muligt at opnå kontakt til 

en af de forældremyndige og indhente samtykket telefonisk, må der afstås fra vaccination i situa-

tionen.  

Det gælder dog ikke i de situationer, hvor kommunen træffer afgørelse med afsæt i servicelovens 

§ 69. Det er Social- og Ældreministeriets vurdering, at kommunen efter en konkret vurdering kan 

træffe afgørelse om et barn eller en ung, som er anbragt uden for hjemmet, kan vaccineres bl.a. 

mod covid-19, hvis det fx vurderes at være nødvendigt for at sikre barnet eller den unge et vel-

fungerende børne- eller ungdomsliv på lige fod med andre børn og unge. Ministeriet lægger vægt 

på, at der er tale om en vaccine, som anbefales af sundhedsmyndighederne. 

Ferieregler 

Husk at få aftalt ferie i god tid med Familierådgiveren, således at evt. sam-

vær kan blive aflyst i god tid, da der ikke er erstatningssamvær hvis det fal-

der sammen med en planlagt ferie, uanset om I holder ferie hjemme eller ej. 

Når I flytter eller bygger nyt 

 

Der er forhold, I som plejefamilie skal være opmærksomme på, når I flytter og bygger nyt:  

1. De fysiske rammer er en del af jeres godkendelse og jeres adresse fremgår af jeres godkendelsesskrivelse. 

2. I skal søge om en væsentlig ændring, før I flytter. 

3. Socialtilsyn Nord skal godkende de nye fysiske rammer – også selvom de er midlertidige. 

4. Hvis I bor midlertidigt et sted, skal det være godkendt som helårsbeboelse. Det gælder også beboelsesvogne,      

 anneks m.v. 

5. Der skal være et værelse til alle plejebørn. For aflastningsbørn gælder, at de skal have mulighed for at trække 

 sig og have privatliv. 

6. Vi skal have relevante økonomioplysninger fra jer. 


