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CENTER

FOR

FA M I LI E PLE J E • K Ø B E N H AV N S KO M M U N E

Det er med glæde vi hermed præsenterer jer
for Center for Familieplejes efteruddannelsesprogram for 2012.
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I skal vælge mindst to dage med temaer der har jeres interesse og senest
d. 5.1.2012 indsende tilmeldingsblanket eller tilmelde jer på cff.kursus@sof.kk.dk
med tydelig angivelse af: Navn, adresse, telefonnr., cpr.nr., kursus nr. og om I
er ansat som døgn, aflastning eller netværksplejer.
Vi skal gøre opmærksom på, at netværks-og plejefamilier har ret og pligt til at deltage i
to efteruddannelsesdage årligt – for aflastningsfamilier er der tale om et tilbud.
”Serviceloven §142 Stk. 4
Den kommunalbestyrelse, der godkender plejefamilien, den kommunale plejefamilie eller netværksplejefamilien, jf. stk. 1 og 2, skal sikre, at plejefamilierne efter anbringelsen
løbende gennemfører den fornødne efteruddannelse, herunder kurser, der som minimum
svarer til 2 hele kursusdage årligt. ”
I vil modtage skriftlig bekræftelse på optagelse på efteruddannelsesdagene.
Vi glæder os til at se jer og sørger selvfølgelig for fuld forplejning på dagene.

Venlig hilsen
Center for Familiepleje
Dorte Stenkvist
tlf. 2773 0111
mail: zd71@sof.kk.dk

Susanne Kabel
tlf. 2818 7067
mail: x155@sof.kk.dk
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Efterværn - Forberedelse til voksenlivet
d. 14.1.2012
Med vedtagelsen af Barnets Reform d. 1.1.2011 blev det i lovgivningen præciseret, at
man skal forberede barnet eller den unge til et selvstændigt voksenliv
•
•
•
•

Hvad siger lovgivningen ?
Hvordan støtter vi de unge bedst?
Hvordan oplever de anbragte unge overgangen til voksenlivet ?
Praksis i kommunen

Oplægsholdere vil være:
Jurist Susanne Lihme
Terese Mersebeck fra ”De 4 årstider”. De 4 årstider er et netværkstilbud til
anbragte unge.
En ung fra ”De 4 årstider”
Socialrådgiver Gitte Worm fra Københavns Kommune.

Efteruddannelsesdagen finder sted
Lørdag d. 14.1.12 fra kl. 9.00- 15.30
Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV
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Hvad siger plejebørnene selv?
d. 25.2.2012
Vi vil på denne efteruddannelsesdag lade nuværende og tidligere plejebørn komme
til orde.
Vi vil høre deres historier og lære af de erfaringer de har gjort sig som børn der er
vokset op /vokser op hos andre end deres forældre.
•
•
•
•

Betydningen af en god plejefamilie
Tidligere plejebørn giver deres bud på hvad en god plejefamilie er
Gruppearbejde
Vi skal se filmen: ” Fra udsat til værdsat”

Oplægsholdere vil være:
Terese Mersebak ”De 4 årstider”. De 4 årstider er et netværkstilbud for anbragte
unge.
Unge fra ”De 4 årstider”

Efteruddannelsesdagen finder sted
Lørdag d. 25.2.2012 kl. 9.00 – 15.30
Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV
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Samvær – barnet mellem to familier
d 17.03.2012
Med Barnets reform ændres bestemmelserne om samvær: ” Barnet eller den unge
har ret til samvær og kontakt med forældre og netværk under anbringelsen uden
for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal under hensyntagen til barnets eller den
unges bedste sørge for, at forbindelsen mellem barnet eller den unge og forældrene
og netværket holdes ved lige.Ved tilrettelæggelse af samværet, skal der lægges
vægt på, at barnet eller den unge også på længere sigt har mulighed for at skabe
og bevare nære relationer, herunder til forældre, søskende, bedsteforældre, øvrige
familiemedlemmer og venner m.v.”
•
•
•
•
•

Når samværet er svært
Samvær – hvorfor og for hvis skyld?
Samværets betydning for barnet
Plejefamiliens rolle ved samvær
Hvordan beskriver man reaktioner efter samvær?

Oplægsholder:
Projektleder Line Klyvø, Center for Familiepleje – videnscentret og forfatter til
”Når samværet er svært ”.
Hanne Warming professor ved institut for Samfund og Globalisering, RUC og
forfatter bl.a. til ” Har andre plejebørn det ligesom mig?”
Cand.aut.psyk. Jan Arrhenius – foredragsholder og Coach samt forfatter til flere
bøger.

Kurset finder sted:
Lørdag d. 17.03.2012 kl. 9.00 – 15.30
Scandic Sydhavnen , Sydhavns Plads 15, 2450 København SV
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Når plejebørn har ADHD
d. 14.4.2012
•
•
•
•
•

Hvad er ADHD og hvordan kommer det til udtryk?
Pubertet og ADHD – en sprængfarlig cocktail.
Hvordan kan vi bedst støtte de unge gennem puberteten?
Problemløsende samarbejde – nedsætter konflikter og giver de unge redskaber
til at løse problemer for sig selv og i samspil med andre.
Amalies historie

Oplægsholdere er Jenny Bohr, Master i specialpædagogik, ADHD konsulent og
uddannet advanced trainee i samarbejdsbaseret problemløsning og hendes datter
Amalie, der har ADHD.

Kurset finder sted
Lørdag d. 14.4.2012 kl. 9.00 – 15.30
Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV
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”Derfor er vi plejefamilie”
d. 12.05.2012
Kurset har fokus på plejebarnets bedste og tager udgangspunkt i dagligdagen sammenholdt med de krav I mødes med fra omverdenen, når I har sagt ja til at åbne Jeres
hjerter og hjem for børn, som har brug for Jer.
•
•
•

Visioner i arbejdet
Hvad giver vi vores plejebarn?
Hvad er fokus og hvordan bevarer vi fokus?

På dette kursus vil vi beskæftige os med plejefamiliernes visioner i arbejdet som
plejefamilie og konkret i forhold til det aktuelle plejebarn. Hvad vil vi gerne give, og
hvad giver vi? Hvad gør det ved os at være plejefamilie? Hvor er drivkraften og hvor
ligger udfordringerne?
I det daglige arbejde som plejefamilie kan det ofte være svært at tilgodese alle de
forventninger og behov der er fra både barnet, forældrene, myndigheden og barnets
daglige berøringsflader.Vi snakker om hvilket fokus der er i arbejdet? Er der flere
fokuspunkter? Hvem bestemmer? Og hvordan får plejefamilien selv indflydelse på
det fokus og de forventninger der er ?

Oplægsholdere:
Susanne Thue Cudjoe, uddannet socialrådgiver, mange års erfaring som familieplejekonsulent og familieplejer. Medindehaver af GIVDIG – kursustilbud til plejefamilier.
Vibeke Frausing, uddannet lægesekretær, arbejdet som misbrugskonsulent, mange
års erfaring som familieplejer. Medindehaver af GIVDIG – kursustilbud til plejefamilier.
Kurset finder sted:
Lørdag d. 12.05.2012 kl. 9.00 til 15.30
Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV
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Plejebørns skolegang.
d 18.08.2012
Med Barnets reform ønsker man at sikre, at indsatsen over for udsatte børn og
unge skal have et klar mål og at kommunerne skal fokusere på centrale emner i
barnets liv bl.a at understøtte barnets eller den unges skolegang og muligheder
for at gennemføre en uddannelse. Væsentligt er forhold som stabilt fremmøde,
lektiehjælp og anden form for støtte.
•
•
•
•
•

Hvad siger forskningen?
Hvad er en god skolestart?
Børn med særlige vanskeligheder i den almindelige undervisning
Hvordan støtter plejefamilien bedst op om skolegangen?
Kan børn med diagnoser få en god skolegang?

Oplægsholdere:
Niels Egelund, Professor i specialpædagogik på Aarhus Universitet. Har bl.a skrevet
bogen: ”Folkeskolens udfordringer”.
Bente Espersen, Skoleleder ved fri- og efterskolen Starreklinte .

Kurset finder sted:
Lørdag d. 18.08.2012 kl. 9.00 til 15.30
Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV
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Teenagere i familiepleje
d. 29.9.2012
På denne temadag vil vi have fokus på de særlige udfordringer der kan være ved at
have teenagere i pleje. Teenagere er i almindelighed en udfordring for familielivet. På
den ene side klarer de efterhånden mange ting selv. På den anden side har de ofte
stadig brug for støtte og vejledning. Dette dilemma gælder ikke mindst omsorgssvigtede unge, som ofte har været vant til at klare opgaver, som ikke skulle ligge på deres skuldre, og som derfor skiftevis har brug for omsorg – som et meget mindre
barn – og skiftevis protesterer vildt over krav og begrænsninger.Vi kommer ind på:
•
•
•
•
•

Udfordringer i samlivet og hverdagen
Hvad kommer den unge med?
Hvad har den unge brug for fra plejefamilien?
Forholdet til de biologiske forældre
Støtte til den unge under anbringelsen

Oplægsholderne har både praktisk og teoretisk erfaring med teenageanbringelser.
De kommer alle fra Videnscenter for Familiepleje, som i 2012 afslutter et omfattende toårigt projekt om teenagere i familiepleje, støttet af Egmontfonden.

Kurset finder sted:
Lørdag d. 29.9.2012 kl. 9.00 – 15.30
Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV
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Tilknytning –at danne relationer
d. 6.10.2012
Barnets reform har fokus på tidlig indsats og sikring af kontinuitet i opvæksten i et
trygt omsorgsmiljø, der tilbyder nære og stabile relationer til voksne.
•
•
•
•

Tidlig relationsdannelse
Tilknytning
Barnets udvikling
Hvordan sikrer vi at plejebarnet danner relationer?

Oplægsholdere:
Cand.psych. Klinisk psykolog Anna Rosenbeck, specialist i børnepsykologi. Forfatter
til ”Da Martins bedstefar døde” , ”Mor er psykisk syg” , ” Når mor og far slår” , ”
Når mor og far drikker” .

Kurset finder sted:
Lørdag d. 6.10.2012 kl. 9.00 til 15.30
Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV
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Forældre i fængsel
d. 27.10.2012
•
•
•
•
•
•

En kort gennemgang af kriminalforsorgen – åbne/lukkede fængsler, pensioner og
fodlænker
Hvad betyder det når far eller mor fængsles eller afsoner en dom?
Hvordan støtter man som plejeforældre barnet?
Samvær/besøg i fængslet
Hvad siger man til sit netværk?
Vi skal se en film, som er optaget på Pension Engelsborg og som omhandler en
indsat og hans datter.

Oplægsholdere vil være en familiebehandler og socialrådgivere fra Pension Engelsborg,
kriminalforsorgens udslusning pension, hvor man kan have sine børn med.

Kurset finder sted
Lørdag d. 27.10.12 fra 9.00 – 15.30
Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV
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En dag for vore netværksfamilier.
d. 3.11.2012
En mindre, men voksende del af de anbragte børn og unge i Danmark er anbragt
i slægts- eller netværkspleje. Socialforskningsinstituttets nyeste undersøgelse viser
bl.a at børn i slægtspleje klarer sig bedre end børn i andre anbringelsesformer.
•
•
•
•

Lovgivning og rettigheder
Hvad viser forskningen om slægts- og netværksanbringelser?
Forandringer i familien
Familiens møde med forvaltningen

Oplægsholdere:
Projektleder i Videnscenter for Familiepleje, Gitte Ørum Madsen,
Afdelingsleder i Videnscenter for Familiepleje, Mette Larsen,
En slægtsplejer fortæller v/ Socialrådgiver Jannie Adserballe.

Kurset finder sted:
Lørdag d. 3.11.2012 kl. 9.00 til 15.30
Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV

14

Børns rettigheder
d. 17.11.2011
Med vedtagelsen af ”Barnets reform” d. 1.1. 2011 blev det i lovgivningen præciseret,
at udsatte børn og unge skal sikres mulighed for at opnå de sammen muligheder for
personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som deres jævnaldrende.

•
•

Vi vil på efteruddannelsesdagen introducere jer for Barnets Reform og børneparagrafferne i Serviceloven
og vi vil høre en mønsterbryder fortælle sin historie og fortælle om sit arbejde
for at sikre, at børn høres og lyttes til og gives betingelser for et godt liv.

Oplægsholdere vil være:
Specialkonsulenter fra Servicestyrelsens Børn og unge kontor Jytte Eline Falk-Lorenzen og Adam Paaby.
Lisbeth Zorning Andersen, der siden 1.1.2010 har været formand for Børnerådet .
Lisbeth er uddannet Cand. Polit. Hun er en meget synlig formand for Børnerådet
og og høres ofte i medierne forsvare de udsatte børn og unge.
Hun blev selv fjernet fra sit hjem som 12 årig og hun vil på dagen fortælle sin egen
historie.

Efteruddannelsesdagen finder sted
Lørdag d. 17.11.2012 fra kl.9.00 – 15.30
Scandic Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2450 København SV
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Når far og mor er psykisk syge
d. 24.11.2012
Mange plejebørn har forældre med psykiske lidelser. Det er ofte årsag til anbringelsen. Børnene har svært ved at aflæse og forstå forældrenes væremåde. Det er en
vanskelig opgave for mange plejeforældre at støtte børnene og forstå forældrenes
reaktioner. Hvordan støtter plejeforældrene bedst muligt børnene ved samvær og i
hverdagen? Hvad indebær de forskellige lidelser?
•
•

Viden om psykiske sygdomme
Hvordan støtter man plejebørn med psykiske syge forældre

Oplægsholdere:
Speciallæge i Børne- og ungdomspsykiatri Lene Lier. Forfatter til bl.a bøgerne ”
Børne- og ungdoms psykiatri” og ” Psykisk syge forældre og deres børn”.
Skuespiller, coach og foredragsholder Jens Arentzen, der selv er vokset op med en
psykisk syg mor.

Kurset finder sted:
Lørdag d. 24.11.2012 kl. 9.00 til 15.30
Scandic Sydhavnen , Sydhavns Plads 15, 2450 København SV
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Tilmelding 
(Med tydelig angivelse af navn, adresse, telefonnr., cp.r.nr, kursus nr, og om I er ansat
som døgn, aflastning eller netværksplejer)
enten via mail: cff.kursus @sof.kk.dk
eller pr. brev til:
Center for Familiepleje
Griffenfeldsgade 44, opgang 6, 1. Sal
2200 København N
Att: Dorte Stenkvist / Susanne Kabel

Senest 5.1.2012
Med venlig hilsen
Dorte Stenkvist
Tlf: 2773 0111
Mail: zd71@sof.kk.dk

Susanne Kabel
Tlf: 2818 7067
Mail: x155@sof.kk.dk
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Tilmeldingsblanket:
Jeg/Vi tilmelder
ansat som  døgnplejer  aflastningsplejer  netværksplejer
NAVN(e)
Antal personer
Cpr. nr. på tilmeldte
og
Gade/Vej
Postnr.

By

Telefonnr.
Mail adresse

Til følgende kurser:

1.



Efterværn 14.1.2012

2.



Plejebørns historie 25.02.2012

3.



Samvær 17.03.2012

4.



ADHD 14.4.2012

5.



Derfor blev vi plejeforældre 12.5.2012

6.



Plejebørns skolegang 18.8.2012

7.

Teenagere i familiepleje 29.9.2012

8.



Tilknytning 6.10.2012

9.



Forældre i fængsel 27.10.2012

10. 

Netværksfamilier 3.11.2012

11. 

Børns rettigheder 17.11.2012

12. 

Børn af psykisk syge 24.11.2012

KØBENHAVNS KOMMUNE
Socialforvaltningen
Center for Familiepleje

