
Center for børn og Familier 

Mentalisering i mødet med udsatte børn af Janne Østergaard Hagelquist. Hans Reitzels Forlag, 2012 Bogen frem-

stiller på en lettilgængelig måde, hvordan barnet gennem sin udvikling, i samspil med sine forældre, lærer at mentali-

sere. Forfatteren viser desuden, hvordan man kan møde omsorgssvigtede og traumatiserede børn og unge, og hvor-

dan man kan anvende den nyeste viden om mentalisering og traumer i behandlingen af disse børn. En lang række 

casehistorier leder læseren gennem det teoretiske stof.  

Mentaliseringsguiden af Janne Østergaard Hagelquist, Hans Reitzels Forlag, 2012 Mentaliseringsguiden er en 

praksisnær, visuel, lettilgængelig og anvendelig guide til brug i pædagogisk og terapeutisk arbejde med omsorgs-

svigtede børn og unge og deres omsorgspersoner.   

Supervision og rådgivning 

Send en e-mail  frank.kruse@morsoe.dk 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.  

Frank Kruse Jacobsen, Familieplejekonsulent 

Nyhedsbrev    nr.5 2020 
For pleje– og aflastningsfamilier i Morsø Kommune  

GRATIS AKTIVITETS- OG SPORTSBRILLER TIL ALLE BØRN MELLEM 5-12 ÅR MED  

SYNSNEDSÆTTELSE  

 
Ofte har børn kun et par briller og ofte opfordrer vi voksne børnene til at være forsigtige med deres briller.  Profil 
Optik ønsker, at alle børn skal kunne være aktive uden begrænsninger - og på lige vilkår 

Ved at tilbyde gratis aktivitetsbriller til børn mellem 5-12 år ønsker vi at bidrage til netop det. Aktivitets- og sports-
briller er lavet specielt til at kunne klare sportsaktiviteter, udeleg, hop og tumlerier. 

Vilkår: Tilbuddet er til alle børn fra 5-12 år med synsnedsættelse - én aktivitets- og sportsbrille med styrke, uden 
beregning. Maks 1 brille pr. barn. Vi bytter kun jf. almindelig produktgaranti. Ved uheld, tyveri eller andet ydes in-
gen garanti eller forsikring. For at benytte tilbuddet skal vi bruge barnets forældres/værges samtykke. Dette sker i 
butikken.  

https://www.profiloptik.dk/påligevilkår 

*Børn under 10 år skal til en øjenlæge før vi må udlevere briller 

Kunne I tænke jer at komme i en netværksgruppe?    

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

Skriv lidt om hvilke særlige ønsker 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 lade sig gøre.  Herefter indkalder jeg til et forvent-
ningsmøde og hjælpe gerne med at får grupperne i gang. 

Netværksgrupper 

Litteraturforslag 

Genforhandlinger af plejekontrakter 

Vi forventer at alle kontrakter er blevet genforhandlet og indplaceret i den nye gennemsnitsmodel i dette kalenderår. 

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


