
Center for børn og Familier 

Nyhedsbrev    nr.1 2020 
For pleje– og aflastningsfamilier i Morsø Kommune  

Ny familieplejekonsulent, Frank Kruse Jacobsen, efter 3 mdr. som vikar, 
tiltrådt en fast stilling 1/3-20. 

Træffes på  tlf. 9970 6524  * mobil: 4027 2649 * mail: frank.kruse@morsoe.dk 

Tæt støttende opstartsforløb (Tsop) 

Den 13. december 2018 vedtog Folketinget lovforslag om ”Mere kvalitet i plejefamilier”, der tråd-
te i kraft den 1. juli 2019. En af de kommende lovændringer, servicelovens kommende § 66 c, 
stk. 1-4, medfører, at en kommune, der har ansvaret for et barns eller en ungs ophold hos en 
plejefamilie (almen plejefamilie, forstærket plejefamilie, specialiseret plejefamilie og netværksple-
jefamilie), skal tilbyde plejefamilien intensiv støtte. Støtten skal som udgangspunkt være iværk-
sat inden for det første halve år, barnet er anbragt.  Derfor forpligter plejefamilier som indgår 
en ny kontrakt med Morsø Kommune sig på at deltage i de generelle moduler som Familiepleje-
konsulenten indbyder til. 

        E-mail og sikker post 

Hvis du sender fortrolige eller personfølsomme oplysninger til kommunen eller til Center for 
Børn og Familier, skal du altid bruge sikker e-mail, som er krypteret. Du kan bruge din digitale 
postkasse på Borger.dk. Al post med personfølsomme oplysninger, som CBF sender til plejefa-
milier afsendes til e-boks med sikker post. Så husk at tjekke din e-boks 
jævnligt. 

    Ferieregler  
Døgn– og netværkspleje: 

På grund af de særlige socialpædagogiske forhold omkring plejefamili-
er, er der praksis for, at døgnplejefamilien holder ferie sammen med plejebarnet. Døgnplejefa-
milien bibeholder de aftalte vederlag under ferieafholdelsen.  

Ønsker plejefamilien at tage plejebarnet med til udlandet, kan dette kun ske, når CBF har ud-
stedt en rejseblanket. Plejefamilien skal således i god tid kontakte familierådgiveren vedr. dette 
i forbindelse med planlægning af ferien. I denne forbindelse skal CBF bruge pasnumre på beg-
ge plejeforældre samt barnet. Visse lande kræver ved indrejse med et barn, som ikke har sam-
me navn som de voksne rejsende, at de voksne rejsende kan dokumentere deres forhold til 
barnet. Her kan det være nødvendigt, at plejefamilien medbringer kontrakten på plejeforholdet 
og eventuelt seneste lønseddel. Tal gerne med familieplejekonsulenten om dette i forbindelse 
med planlægning af ferien.  

Senest 1. maj vil I modtage et ferietilskud der skal benyttes til ferieformål fordelt over  

kalenderåret 2020. 

 

Aflastning 

Børn i aflastning har også mulighed for ferie med aflastningsfamilien. Hvis det er en udlands-
rejse så gælder følgende forhold: Der skal indhentes samtykke fra barnets biologiske forældre/
værge, pas og eventuelt visum samt en rejseblanket udstedt af familierådgiveren. Aflastnings-
familien skal derfor i god tid kontakte familierådgiveren vedr. dette i forbindelse med planlæg-
ning af ferien. 

Hvis der ønskes tilskud til ferie, skal der søges individuelt ved barnets familierådgiver 
inden udgiften afholdes.  


