Juni 2018.
Nyhedsbrev fra familieplejen.
Sommeren er over os og vi håber i nyder de lyse timer og det gode vejr.
Vi er nu blevet 5 konsulenter i gruppen, vi havde den glæde at ansætte Line
Kokholm den 1. maj. Vi får besøg af Annette Simonsen i ny og næ og det er vi
selvfølgelig glade for.
Persondata forordningen.
Som I sikkert ved er der sket ændringer indenfor sikkerheden af persondata, og det
påvirker også vores område. I vil fremover ikke skulle skrive cpr.nr på det
plejebarn jeres kørsel eller vederlag vedrører, men blot jeres medarbejdernummer.
Der vil være flere samtykkeerklæringer der skal underskrives i skolen og i
daginstitutionen, og I må meget gerne underskrive disse som plejeforældre.
Børn og unge rådgivere.
Vi har oplevet stor udskiftning af rådgivere det seneste halve år og i vil derfor
opleve at møde nye ansigter. Hele børn og ungerådgivningen har været på et 2dages internat i forhold til at lære en ny og mere løsningsorienteret metode i
arbejdet med børn og unge. Det betyder at der fremover vil blive indkaldt
hyppigere til opfølgningsmøder, og i langt de fleste tilfælde skal barnet deltage.

Plejefamilier til akutopgaver.
Vi står overfor en lang sommerferie, og erfaringen viser at vi kan have behov for
familier til akutte opgaver. Hvis i som plejefamilie har mulighed for at modtage et
barn i en kortere periode, må i meget gerne rette henvendelse til jeres konsulent.
Faste ferieuger.
Fra ferieåret maj 2019 vil vi indberette faste ferieuger for plejefamilien, det være
sig uge 7, 28,29, 30, og 42.

Familieplejens sommerferie plan.

Annette Christensen: uge 27, 28, 29, 30.
Camilla Clausen: Uge 27, 31, 32.
Karin Thesmer: Uge 30, 31, 32.
Line Kokholm: Uge 28, 29,30.
Trine Rentse: Uge 31, 32,33.

Vi ønsker jer en rigtig dejlig sommer
De bedste hilsner fra
Annette, Camilla, Karin, Line og Trine.

