Nyhedsbrev
Familieplejen
Forår 2021

Siden sidst
Så er det blevet forår…… både i kalenderen og ude i ”verden”.
Det har været et meget anderledes år vi alle har været igennem, mest pga. Covid19.
I har jo især mærket dette grundet skole- og daginstitutioners nedlukninger i perioder, samt
udfordringerne omkring testning og svar af jeres plejebørn.
Vi vil gerne sige jer tak, fordi i har klaret også denne udfordring på allerbedste vis, og hjulpet
jeres plejebørn godt igennem den anderledes tid.

Ændringer i familieplejen
Her i Familieplejen er der også sket forandringer.
I oktober flyttede vi fra Kidnakken til Rådhuset 1 i Maribo – og dette midt i en tid, hvor vi
skulle foretage vores administrative arbejdsopgaver hjemmefra.
Vi har budt velkommen til vores nye kollega Helle Bun Christensen, som startede 1/3 2021
og som er rigtig godt i gang med at møde alle sine plejefamilier.
Vi bød også velkommen til en anden ny kollega 1/5 2021, som desværre valgte at stoppe
igen allerede i den første uge grundet private udfordringer. Vi kan dog heldigvis oplyse, at vi
har fået ansat en ny kollega, som vi glæder os til at arbejde sammen med fra 1/8 2021.
Indtil da er Camillas familier fordelt imellem os 4 nuværende konsulenter.

Aktiviteter
Projekt Mig og Min Plejefamilie
En del af jeres plejebørn (mellem 4 og 12 år) deltager i dette projekt – også kaldet MOMP.
Vi takker for jeres arbejde med at udfylde SDQ og OBS i skemaer, og håber at i også oplever
det inspirerende og brugbart i jeres arbejde med barnets trivsel og udvikling, og at i
eventuelt får glæde af de indsatser der kan tilbydes gennem projektet. Line og Karin bliver i
juni 2021 uddannede samarbejdskonsulenter i projektet, og kan derefter yde bistand i
forhold til eventuelt samarbejdsudfordringer med fx barnets biologiske familie, skole eller
andet.

KEEP
KEEP fortsætter som et tilbud til plejefamilier i Lolland Kommune. Første hold i 2021 starter i
september og faciliteres af KEEP gruppeledere Karin og Annette. De familier der er udvalgte
til at deltager, hører snarest fra os.
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TSOP
I efteråret startes der ligeledes op med en ny model for TSOP forløb. Helle og Line vil stå for
at facilitere nogle gruppeforløb i udvalgte moduler. Også her vil de familier der tilbydes dette
høre nærmere.

Temadag omkring Samvær
I har alle modtaget en invitation til en temadag omkring samvær mellem anbragte børn og
deres biologiske familier 23/8 2021. Vi vil gerne benytte lejligheden til, endnu engang at
opfordre jer til, at deltage i denne, da det vil være et vigtigt fokus i Lolland Kommune.

Kursuskataloget
I vil snarest modtage en mail, med oplysninger om de kurser fra kataloget, der eventuelt er
blevet flyttet til nye datoer, og om der fortsat er ledige pladser på disse.

Mail til jeres konsulent, indeholdende cpr. nummer
Mail indeholdende personfølsomme eller fortrolige oplysninger skal sendes via Borger.dk eller
jeres Eboks. Når i er logget på og har valgt ”Ny digital post” – vælger Lolland kommune i
modtager, får i muligheden for at vælge ”Post til Børn og Ungerådgivningen” – her kan i så
skrive direkte til os.
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Udenlandsrejser
Hvis nogen af jer påtænker at rejse udenlands i løbet af sommeren, vil vi fortsat opfordre til,
at i holder jer opdateret på udenrigsministeriets hjemmeside i forhold til restriktioner og
vejledning omkring Covid19.

Vi håber at i alle får en rigtig dejlig sommer med masser af sol og gode oplevelser.

Mange hilsner fra Familieplejen
Line, Karin, Helle og Annette
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