Referat fra bestyrelsesmøde i faggruppe for Familiepleje- og
tilsynskonsulenter
Fredag den 24. november 2017 kl. 10 – DS Toldbodgade:
Tilstede: Rikke, Signe, Jess, Lene, Jette, Pia og Susan.
Dagsorden:
1. Valg af referent
Susan
2. Valg af ordstyrer
Lene
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af en drøftelse omkring det udspil, som er kommet angående satspuljer midler.
4. Godkendelse af referat fra mødet 01.09.17
Godkendt
5. Arrangement 10. januar 2018 – status
Rikke fortæller, at FABU kommer og fortæller om KEEP den 10.1.18. Der er enighed om at
prøve at inviterer familieplejekonsulenter fra Odense, så de kan formidle, hvordan KEEP
fungerer i praktisk. Men Odense kan desværre ikke.
Da der endnu ikke er svar på, om vi modtager det søgte beløb fra aktivitetspuljer, er det
svært at inviterer, men da der vil være penge nok på kontoen, hvis vi ikke får det søgte
beløb, aftaler vi at invitere hurtigst mulig. Ikke organiserede i DS kan deltage for 350 kr.
Søs er på orlov. Men Elise kan hjælpe med tilmeldingerne.
Jette har booket lokale til 160 deltager. Muligvis for stort. Jette giver endeligt besked til
Lundbyvej efter fredag den 5. jan., hvor det er sidste tilmeldings frist.
Lene lægger invitationen på Facebook siden for familieplejekonsulenter og på DS side.
Susan laver indbydelse til generalforsamling. Sender det til Rikke, som sender det videre.
6. Økonomi
Susan oplyser, at der er ca. 34.000 kr. i kassen, når vi går ind i 2018. Ubrugte midler for
2017 går i en aktivitetspulje hvor faggrupperne kan søge om midler fra.
7. Drøftelse af faggruppe for familieplejekonsulenter og tilsynskonsulenter: Skal vi
fortsætte som en faggruppe – eller to? Kan vores interesser m.v. forenes?

Jess tænker, at der er mere der skiller end samler. Tanken om opdeling er opstået efter
faggruppe seminaret.
Jess vil se om han kan stable en faggruppe for tilsynskonsulenter på benene. Det vil blive
rejst på generalforsamlingen.
Susan skriver det på dagsorden til generalforsamlingen. Hvis tilsynskonsulenterne laver
deres egen fagklub, mister vi muligvis ca. 50 medlemmer, men det er muligt at de fortsat
kan være medlem af båd vores og den nye faggruppe.
8. Udarbejdelse af faglig kompetenceprofil på familie- og tilsynskonsulenter - Niels
Chr. Barkholdt deltager i vores møde?
Elise vikar for Mette Berthelsen som er faggruppe konsulent og Mette deltager, Niels Christian er forhindret.
Mette fortæller at forliget betyder, at vi som gruppe nu er på vej til at blive skrevet ind i loven.
Mette fortæller også, at DS ønsker der bliver udarbejdet en kompetence profil. Lene spørger om der findes en skabelon. Jette fortæller, at de på Fyn har aftalt med Niels Christian,
at de vil lave et udkast. Rikke forventer, at den i sidste ende skal godkendes af os.
Meningen er, at vi kan profilere, hvorfor vi er nødvendige i kommunerne og hvad der er vores særlige faglige kompetencer. Alle er enige om, at der arbejdes meget forskelligt i
kommunerne, så det er svært at gennemskue, hvordan en sådan kompetenceprofil skal se
ud.
Sygehussocialrådgiverne har lavet en, som vi kan lade os inspirere af. Den bygger meget
på cases. Den vil Mette sammen med nogle spørgsmål fra Niels Christian sende ud til os alle, så vi kan se, hvordan det kan gøres.
Pia syntes, det er vigtigt at få fokus på, hvad der er vigtige socialrådgiver kompetencer i
arbejdet som familieplejekonsulent. Forståelsen af det lovmæssige og det tætte samarbejde med rådgiver.
Medlemmer af faggruppen skal inviteres til at give deres besyv med. Lene skriver brev og
sender det til os til godkendelse.
Hver især tager vi det med til vores netværk og får input, som vi så arbejder videre med
næste gang vi ses.
Jess tænker at bare denne drøftelse om kompetenceprofil siger alt om, at vi skal have hver
vores faggruppe.
Alt for meget går på, hvad der rør sig i kommunerne, det er ikke relevant for medlemmer
fra tilsynet.
9. Brug af frivillige organisationer indenfor vores felt

Pia nævnte det sidst, da hun er optaget af samskabelses. DS har haft et tema-nummer,
med spændende artikler, som hun anbefaler.
Pia har et eksempel på, hvor BHD er gået lidt over grænsen. Ringet direkte til plejefamilier
og spurgte til om barn ville i børnegruppe. Det var bestemt ikke et barn, der kunne indgå i
en sådan gruppe. Desuden har BHD krævet at en dreng gik til en fritidsaktivitet, hvis han
skal have en PC fra drømmebanken. Han havde ikke overskud til at være i et sådan tilbud,
men det var et krav. Pia kender også til en pige i ”Lær for livet”, som fik sine grænser
overskredet, på den måde det blev grebet an på, fordi de bruger frivillige. Pia finder det
vigtigt at forstå hvad der hører til i kommunen og i privat regi.
10. Socialdemokraternes udspil ”Apollo”
Susan har været til møde med Pernille Rosenkrantz og drøfte vores område, sammen med
3 fra SL´s netværk. Nuværende satspuljer midler og Apollon er muligvis en følge af denne
snak.
Dog er udspillet fra socialdemokraterne om at plejefamilie skal tilknyttes døgninstitutioner
ikke vores råd. Hun var meget lydhør og havde meget fornemmelse for området, da hun
selv har en flygtning dreng i pleje
11.Satspuljermidler.
Mette fortæller, at satspuljermidler er meget lidt konkret i forhold til, hvordan de skal udmøntes. Ministeret nedsætter muligvis en arbejdsgruppe, som skal udmønte dem. Netværksgodkendelse fortsættes som konkret, men fremover er det kun slægt, der kan godkendes konkret.
Når man skriver om nye typer plejefamilier, tænker Mette, at det handler om, at man sikre
at plejefamilie, alligevel ansættes selvom de er lidt skæve, og ikke i dag vil opfylde kriterierne for en generel godkendelse. Der skal ske en redefinering af kategorierne i loven. Måske den vil læne sig op af de defineringer som tilsynet bruger med lav, middel, høj belastning, samt kommunalplejefamilie.
Rikke mener, at alle først vil blive tilbudt at blive konkret godkendelsen, kan man ikke det,
så er det en anden model, som bygger på relationen. Signe påpeger, at det er nødvendigt
med at kunne handle akut.
Susan håber, at de tidligere konkrete godkendelser, skal lave i tæt samarbejde med kommunerne, da det meget handler om barnets historik.
Plejefamilierne skal undervises mere, uvist om koncept bliver KRIIT eller KEEP , men ideen
er nok at gøre det mere ensartet. Mette fortæller, at KEEP muligvis er tænkt ind som ud-

dannelses i opstarts forløbet. Uddannelsen skal lægge i kommunen og være obligatorisk.
Susan syntes, at det er vigtigt. at undervise i opstartsfasen også indeholder noget om
mentalisering. Det menes ikke at KEEP indeholder dette.
Jette syntes, det er vigtigt at vi bliver opkvalificeret, så vi løbende kan hjælpe plejefamilien.
I forhold til satspuljermidlerne finder Signe det skævt, at der kun er fokus på opstart. Det
er vigtigt at have fokus på, at der er flere faser i et plejeforhold, der er svære. f.eks. teenageårene. Konflikthåndtering er også vigtigt at få ind i opstarten, så forældresamarbejdet
kommer til at gå godt. Det er rigtig vigtigt for det gode samarbejde, at få startet godt op..
Rikke oplyser, at vi skal være opmærksomme på, at barnet er beskrevet godt nok, når vi
skal lavet et match. Vi må stille krav til rådgiverne.
Pia pointere også det med døgninstitutionen, det er myndighedsopgave ikke pædagog opgave.
Supervision skal lægge i familieplejen, med mindre, at det er en meget svær opgave som
kræver psykologfaglig viden.
Pia påpeger, at pædagogerne på institutionen ikke kender
arbejdet med plejefamilie, derfor er det kritisk, at de skal rådgive plejefamilierne. Tilsynet
kvalitetsmodel skal tilpasses arbejdet i kommunerne.
Pia har det svært med at vi skal dikteres, hvor ofte vi skal besøge familierne, fordi det er
meget forskelligt, hvad der er behov for hjælp til.
Mette har nu fået lidt input,
Hvis vi har flere udmøntningspointer, er det vigtigt, at spille dem ind, så de kan påvirke
processen. Så skriv til Elise, hvis der er input, så kan hun gå videre med dem.
12) Evt.
Næste møde 23 februar 2018, Susan booker lokale og bestiller mad.
Dagsorden til næste møde plus kompetence profil.
Skal have sidste referat pialyshoej@gmail.com
Referent Susan Tims

