
Referat af bestyrelsesmøde i Faggruppen Familiepleje 

Afholdt den 27. januar 2023 via teams 

Ingen afbud 

Ref. Susanne Aa. Jensen 

 

1. Referat fra sidste møde: godkendt 

 

2. Siden sidst/løst og fast:  

- Der er ikke ny info vedr. barnets lov, næste møde i arbejdsgruppen (kommissorium) 

kendes ikke -  

 

- Kommer der flere netværksfamilier pga. mangel på plejefamilier? (ikke umiddelbart) 

Men der netværksinddrages mere end tidligere, i anbringelsesprocessen. Flere 

kommuner er begyndt at arbejde mere struktureret med netværk. 

 

- Loven foreskriver ikke at der SKAL være et værelse til et plejebarn. Det er en individuel 

konkret vurdering (ret til privatliv). 

 

- Der er sket en opbremsning i antallet af anbringelser i nogen kommuner, der kan være 

mange årsager til dette. Andre steder oplever det uændret, eller stigende –  

- Svært at finde plejefamilier  

- Plejefamilier har nogle forventninger til løn og ansættelsesvilkår som er svære at indfri 

- Der lukkes løbende familier som efter 3 år ikke har været brugt  

- Rygter om de forskellige kommuner – gode/dårlige rygter 

- Forskelligt fra kommune til kommune hvordan der rekrutteres 

- Deltagelse i kurser, hvem følger op på, om plejefamilier deltager – som udgangspunkt 

spørger tilsyn (Midt) ind, mange steder hjælper kommunerne også med tilmeldinger – 

der er en kommunal forpligtigelse til at følge op på om plejefamilier deltager –  

- Mange modeller for kurser, fx holder de fynske kommuner både fælles og individuelle 

kursusdage –  

 

3. Barnets lov/familieplejereform 

- Løs snak omkring den kommende reform, forskelle, ligheder, udfordringer/gevinster 

 

4. Facebook: 

- Der er mange grupper på FB for plejefamilier, obs på tavshedspligt –  

- Bruger kommunerne også FB til at rekruttere plejefamilier? – ja, det hænder 

- FB kan både være en stor hjælp og det modsatte 

- Vi kan opfordre til ordentlighed, overveje om det er FB man skal slå op på, eller om det 

skal være på Jobnet – OG minde plejefamilier om GDPR osv –  

-   

 

 

 

 

 



5. Kommende arrangementer 

- Planer om at afholde arrangement og generalforsamling den 28.09.23 ell. 26.10.23 

- Der er ikke indkommet forslag på FB med forslag til oplægsholdere 

- Forslag fra Gitte vedr. Dorthe Birkmose –  

- Ulla foreslå Thomas Nikolai Iversen, vedr. omsorgstræthed/traumer – Grethe 

undersøger pris - Susanne foreslår Jesper Birk (traumer) eller Pernille Darling (autisme) 

-  

6. Arbejdsgruppe for kommende arrangement 

- Gitte Worm, Susanne Jensen, Anne Jørgensen - (de kontakter de respektive 

oplægsholdere) -  

 

7. Punkter til møde (med DS) i Kbh. maj måned, deltagelse af Signe/Ditte 

- Hvor er DS i processen omkring plejefamiliereformen, form og indhold, fx kurser etc.  

- Rekruttering af plejefamilier, kunne der være brug for en national kampagne? 

- Hvad ønsker man på nationalt plan for det her område? 

- Tilbudsportalen, E&S – kan DS hjælpe? 

-  

8. Møde i maj måned – faggruppen: 

- Hvad kunne vi tænke os af fælles aktiviteter, fx Socialrådgiverdage -og hvad er 

rammen for det? 

-  

9. Økonomi 

- Grethe gennemgår økonomi – der er kun brugt få kroner i 2022, da vi først kom i gang 

i efteråret. 

- Budget for 2023 er kr. 25.000.- i grundbeløb + pr. medlem – i alt har vi 240 

medlemmer og det faste beløb er kr. 43.000 kr.  

- Derudover kan der søges aktivitetsbeløb til kommende arrangementer –  

-  

 

10. Evt.  

- Tekst vedr. faggruppe på hjemmesiden – Rikke laver en gennemskrivning 

- Hvad er det konkrete tal i faggruppen Familiepleje, Grethe spørger DS -  

 

11. Næste møde:  

- 8. maj kl. 10 til 14 i Toldbodgade, Rikke har bestilt kaffe, brød og frokost til os 

 


