
 
 

 

Invitation til temamøde 
Familiepleje øst for Storebælt anno 2020 

 
 

Socialtilsyn Øst og Socialtilsyn Hovedstaden inviterer også i år til et fælles temamøde om socialtilsynets 

opgaver på plejefamilieområdet. 

Målgruppen for temamødet er ledere, familieplejekonsulenter og sagsbehandlere, der er beskæftiget på 

plejefamilieområdet. 

Der er 100 pladser til arrangementet og knap 50 kommuner i de to tilsynsområder, dermed er der to 

pladser til hver kommune. Der opfordres til at melde afbud, hvis man ikke skal bruge en tilmeldt plads, da 

der oprettes en venteliste. 

 
Der vil være morgenkaffe, brød og vand, samt en farvelsandwich. 

Det er gratis at deltage. 

 
 
 
 

Emner Tal og tendenser om familieplejeområdet øst for Storebælt 

Plejefamilieantal, ledige pladser, typologier og tendenser 

 
Tilsynets fund og reaktioner 

Vurdering af generel kvalitet, udviklingstemaer og sanktioner 

 
Gennemgang af ny vejledning om lov om voksenansvar 

Fokus på ændringerne i vejledningen 

 
Temaoplæg om professionelles understøttelse af plejefamiliens arbejde med digitale 
plejebørn og digital dannelse 

Tid Fredag den 3. april 2020 kl. 9.00 - 12.00 

Sted Danske Handicaporganisationer 

Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup 

Tilmelding Senest den 25. marts 2020 kl. 12.00 via dette link 

Som udgangspunkt er der to pladser pr. kommune 

https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=3wb131i8z0


 
 
 
 
 

 
 Program for mødet 

9.00 - 9.10 Velkomst ved tilsynschefer Henriette Lindberg og Mie Andresen 

9.10 - 9.40 Gennemgang af data fra STØ og STH´s årsrapporter for 2019 

• Antal af plejefamilier og hvordan de er kategoriseret. 

• Antal godkendte plejefamilier. 

• Antal tilsynsbesøg, anmeldte og uanmeldte. 

• Antal plejefamilier uden børn. 

• Antal af ledige pladser. 

• Antal sanktioner og hvad de omhandler. 

• Antal udviklings- og opmærksomhedspunkter og hvad de omhandler. 

 
Godkendelse af plejefamilier og særlig støttet opstartsforløb 

• Nyt grundkursus og nye redskaber (kort gennemgang). 

• Ibrugtagning af nye plejefamilier – en fælles opgave. 

• Særligt støttet opstartsforløb. 

v/ Mie 

Andersen og 

Henriette 

Lindberg 

 

v/ Pia Eriksen 

og Tore Kargo 

9.40 - 10.00 Drøftelse ved bordene og en kort opsamling af, hvad der kan udledes af data 

10.00 - 10.20 Opsamling i plenum. 

10.20 - 10.35 Pause 

10.35 - 11.00 

v/ Pia Eriksen 

Gennemgang af ny vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge 

Særligt fokus på ændringer. 

11.00 - 11.55 TEMAOPLÆG 

v/ Tore Kargo Oplæg og drøftelse af, hvordan familieplejekonsulenter, sagsbehandlere og 
 tilsynskonsulenter kan understøtte plejefamiliernes arbejde med digitale plejebørn og 
 digital dannelse. 

11.55 - 12.00 Afslutning ved tilsynschefer Henriette Lindberg og Mie Andresen 

 

 
Venlig hilsen 

 

Mie Andresen, Chef for Socialtilsyn Hovedstaden 

Henriette Lindberg, Chef for Socialtilsyn Øst 

 
Eventuelle spørgsmål til temamødet kan adresseres til: 

Pia Eriksen, STH, 9133 3205 

Tore Kargo, STØ, 7236 3032 


