Danhostel Hillerød
Lejrskolevej 4,
3400 Hillerød
Telefonnummer: +45 4826 1986
Fax: +45 4826 9786
Email: info@hillerodhostel.dk

Undervisere:
Lisbeth Christensen:
91333229
lich07@frederiksberg.dk

Socialtilsyn Hovedstaden

Anne Marie Løvenbalk Tang:
91333240
anta02@frederiksberg.dk
Anne Kirstine Meldgaard
Blum:
9133 3222
anbl03@frederiksberg.dk

Grundkursus for
kommende plejefamilier

Malene Bak Thomsen:
9133 3242
math18@frederiksberg.dk
Else Juhler
9133 3226
elju01@frederiksberg.dk
Gry Jørgensen
91333253
grjo01@frederiksberg.dk

Grundkursus er i alt 4 dage fra kl. 9.00 –
16.00
Grundkursus er opdelt i 2 moduler á 2
dage.
Godkendelse af kurset kræver begge
deltageres fulde deltagelse.

Bekendtgørelse om plejefamilier
6. Det er en forudsætning for både generelt
og konkret godkendte plejefamilier og
kommunale plejefamilier, samt
netværksfamilier, at familien gennemfører et
kursus i at være plejefamilie, jf. lov om social
service § 66 a, stk. 3 og lov om socialtilsyn § 5,
stk. 7. Kurset omfatter begge plejeforældre.
Stk. 5. Kurset skal som minimum have en
varighed svarende til fire hele kursusdage for
plejefamilier, kommunale plejefamilier og
netværksplejefamilier, der er godkendt til
anbringelse af børn og unge uden for hjemmet
efter lov om social service § 52, stk. 3, nr. 7,
samt for plejefamilier godkendte til døgnophold
efter lov om social service § 52, stk. 3, nr. 4.
Stk. 6. Kurset skal som minimum have en
varighed svarende til to hele kursusdage, for
plejefamilier, kommunale plejefamilier og
netværksplejefamilier, der alene er godkendt til
aflastning, jf. lov om social service § 52, stk. 3,
nr. 5.

Modul 1

Ved sygdom/afbud

Hvad vil det sige at være plejefamilie?
Børns udvikling, opdragelse og behov.
Omsorgssvigt, tab, sorg og krise.

I tilfælde af afbud til kurset kan ringes til

Forberedelse til modulet:
I får tilsendt 2 artikler som bedes læst.
Plejefamilien et fælles projekt af Tina Andersen
og Pia Harritz & Tilknytning imellem plejebørn
og plejeforældre af Anne Blom Colin, klinisk
psykolog

betyder det I skal gennemføre kursus igen.

Hjemmeopgaver mellem modulerne
Som hjemmeopgave skal I/du skrive jeres/din
livshistorie og arbejde med en præcisering af
målgruppen af børn som vil passe til jer.

underviserne med afbud.
Hvis I bliver syge under kursus og har fravær

Vedr. forplejning
Alle kursusdage vil være inkl. Forplejning.
Hvis I har særlige behov i forbindelse med
forplejning, skal dette meddeles på mail til
underviser senest to uger før kursus start.

Modul 2
Samarbejde med barnets familie. Barnets
samvær med forældre, søskende og netværk
Samarbejde med professionelle. Supervision og
vejledning. Forhandling af kontrakter og
opgaver.

Særligt til aflastningsfamilier
I skal som minimum gennemføre modul 1, men
I er velkomne til at deltage på begge moduler.
For jer som kun deltager på modul 1 forventes
det, at der arbejdes med hjemmeopgaven,
sådan at I ved 2. Interview kan kvalificere jeres
ønsker til målgruppen og bidrage til
socialrapporten.

Vi glæder os meget til at byde jer
velkommen og håber I vil få glæde
af kurset

