Nyhedsbrev December
Julen sig nærmer og derfor skal I også lige have en lille hilsen fra familieplejen.
Vaccination
Vi vil minde Jer om at huske børnenes vaccinationer. Ved nye anbringelser er det god praksis at I får fulgt
op på barnets lægebesøg, og får tjekket om barnet har fået vaccinationer. Børnene skal følge det
almindelige vaccinationsprogram.
Kørselsgodtgørelse
I tidligere nyhedsbrev har vi gjort opmærksom på, at der er ændret i kørselsgodtgørelsen. Vi vil derfor
huske Jer på, at I kan ansøge kørselskontoret om kørsel, når det drejer sig om kørsel til behandling mm. på
regionens sygehuse og lign.
Link:
http://www.regionsjaelland.dk/Sundhed/patient-i-region-sjaelland/patientbefordring/Sider/Har-du-ret-tilbefordring.aspx
Ligeledes er det vigtigt, at der er skrevet vejnavn, nr. og postnummer på kørselssedler, da vi ellers ikke kan
udbetale kørsel.
Udstyr mm.
Familieplejen betaler en del udstyr i forbindelse med indskrivning af baby og små børn.
Ligger I inde med ting og udstyr hertil, må I gerne aflevere til os, så vores lager hele tiden har noget at
tilbyde. Vores erfaring er, at I passer godt på tingene, og at det letter processen en del når der skal
anbringes små pus.
Ellers er der også mulighed for at indlevere til Lolland kommunes byttecentral hvor hårdt stillede familier,
får glæde og gavn af det.
Temadag
I foråret vil vi få besøg af Psykolog Christina Sommer, som vil holde foredrag i forhold til ”børn med
anderledes hjerner”. Vi glæder os meget til dette.
Sæt kryds allerede nu i kalenderen 7. Marts 2018 kl. 9-12
Indbydelse kommer ud i foråret.

Aktuelt i familieplejen
Der er netop afsluttet endnu et KEEP hold i Lolland kommune. Til de af Jer der har været på KEEP og er
interesseret i projektet, kan vi oplyse at der nu ligger en slutevaluering på socialstyrelsens hjemmeside. Vi
er alle fra familieplejen I Odense og høre resultaterne onsdag den 20.12.17.
VI har netop revideret vores tillæg til kontrakter og hvis I får tilsendt nye kontrakter skal I være
opmærksom på tillægget.
Annette Simonsen er fortsat i behandling for Cancer og er fortsat fuldtidssygemeldt.
Familieplejen har Julelukket i perioden 22.12.17 k. 13.30- 2.1.18 kl. 8.00
Vi minder om at indlevering af kørsel og udlæg vedr. 2017 skal være os i hænde senest 02. Januar.
Sidst men ikke mindst vil Familieplejen ønske Jer en rigtig glædelig jul og et godt nytår
Vi takker for jeres samarbejde og engagerede indsats i forhold til Lolland kommunes plejebørn.
I gør en fantastisk indsats!
Rigtig glædelig Jul fra Familieplejen
Annette C, Annette S, Karin, Trine og Camilla

