April 2019.
Forårsbrev fra Familieplejen.
Så blev det endelig forår og der er fuld fart i Familieplejen.
Vi har været på Kursus og glæder os til at kunne introducere ”Keep for Teenagere” i sensommeren
2019. Samtidig drøfter vi pt. hvordan de nye lovændringer om vejledning til plejefamilier skal se ud
i vores kommune. Disse træder i kraft juli 2019. I vil blive nærmere informeret.
Vi vil fra 2020 være en del af et kursusfællesskab som tæller 11 kommuner i region Sjælland, dette
vil betyde at I vil få et meget bredere udvalg af kursustilbud, der kan give mening i forhold til Jeres
plejebørn. Vi er i fuld gang med at planlægge dette års kursusdage, og vi vil bede Jer holde øje med
hjemmesiden.
Ferie:
Forår betyder ferieplanlægning, og vi vil minde Jer om at melde ferie til jeres samværskonsulenter/
familieplejekonsulent, så der kan forsøges at tages højde for samværsdatoer i sommeren.
Vi anmoder om, at I altid er i dialog på forhånd, hvis I påtænker at afvige fra skoleferier. Utallige
undersøgelser viser at plejebørn, har de bedste odds i livet, hvis de får en uddannelse, vi vægter det
derfor højt i familieplejen, at plejebørn følger deres skolegang.
Konsulenterne har planlagt ferie således:
Annette: uge 28-30

Camilla: uge 30-32

Karin: uge31-33

Trine: uge 29-31

Line: uge 28-29
Persondataforordning:
Vi har alle fået en opgave med at passe på personfølsomme oplysninger, det betyder for Jer, at I
fremadrettet ikke må skrive andet end barnets fornavn og efternavn, uanset hvad I sender til os.
Bliver det nødvendigt at sende noget med personfølsomme oplysninger, skal I logge ind på
Borger.dk.
Vælg send post, vælg Lolland Kommune, vælg sikker post, skriv att.: familieplejen og vedhæft
jeres dokumenter.

Aflastning:
Vi oplever en stigende efterspørgsel på gode aflastningsfamilier. Vi kunne godt tænke os at benytte
de af Jer i vores lokalområde, som har tid og lyst til at indgå i sådan en opgave. Kontakt Tilsyn Øst
hvis i er interesseret i at få en aflastningsplads.
Erfaringsgruppe for Plejefamilier:
Vi skal følge med tiden og det som rører sig hos Jer. Vi vil derfor gerne invitere Jer til et nyt tiltag,
hvor I kan bidrage med Jeres erfaringer som plejefamilie. Er I interesseret kan I rette henvendelse til
Jeres konsulent. Der vil være et begrænset antal pladser i gruppen og vi vil derfor udvælge, så vi får
så bredt et felt som muligt. Gruppen starter op i efteråret 2019 og nærmere oplæg vil følge.
Sidst men ikke mindst vil vi gerne anerkende Jer for jeres gåpåmod og ihærdige samarbejde med os
og andre fagpersoner omkring Jeres børn. Vi oplever, at kompleksiteten i sagerne er væsentligt
højere end hidtil, og det fordrer et godt samarbejde. Vi oplever Jer på vores opfølgningsmøder,
engagerede, bidragende og nærværende. Klap Jer selv på skulderen! I gør det fantastisk…. 

Med ønsket om en rigtig god påskeferie, masser af sol, påskeæg og hyggeligt samvær.
Familieplejekonsulenterne Camilla, Karin, Line, Annette og Trine.

