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Forår 2020
14. + 21. + 28. januar + 4. + 25. februar + 3. + 10. Marts 2020

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til netværksplejefamilier.

Uddannelsens indhold
Børn, der i kortere eller længere tid anbringes  i netværksplejefamilier, adskiller sig ikke fra børn, der anbringes i
almindelige plejefamilier. Forskning tyder dog på, at anbringelsesårsagen oftere hænger sammen med forældrenes
problematikker end med barnets egne problematikker.
Praksisviden og forskning viser, at netværksanbringelser i mange tilfælde giver barnet de bedste muligheder for at
trives og udvikle sig, samtidig med at barnet ofte får bedre mulighed for at bevare og udvikle de relationer, det allerede
har.
Dette uddannelsesforløb er udviklet til at matche netop den opgave du, som netværksplejefamilie skal vare¬tage.
Derfor tages der, så vidt det er muligt, udgangspunkt i hverdagen som netværksplejefamilie.

Formålet er at:
Deltageren kan drage omsorg for et barn eller en ung, på baggrund af forståelse for de særlige kvaliteter og
udfordringer det medfører, at være netværksplejefamilie.
Deltageren kan støtte barnets/den unges faglige, sociale og personlige udvikling med afsæt i formålet med
anbringelsen, barnets/den unges historie og særlige behov samt med forståelse for følgerne af anbringelsen. Herunder
inddrage barnet/den unges perspektiver og medvirke til at skabe sammenhæng i barnet/den unges liv.
Deltageren kan, med afsæt i refleksion over egen rolle, som en del af det konkrete barns/den konkrete unges netværk,
respektfuldt støtte barnet/den unges relation til forældre og andre betydningsfulde personer i barnets/den unges liv.
Deltageren kan udføre arbejdet som netværksplejefamilie ud fra relevant lovgivning, omkring særlig støtte til børn og
unge samt rammerne for netværksplejefamiliens arbejde. Herunder indgå i relevant og forpligtende samarbejde med
myndighedspersoner og andre professionelle omkring barnet/den unge, fx fra dag- skole- og fritidstilbud.

Du vil møde oplæg med fagligt baseret viden og praksisviden, debat og øvelser, cases og spørgsmål.
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Underviser:
Lotte Krarup

Målgruppe
Netværksplejefamilier

Tilmelding:
På www.efteruddannelse.dk
Skriv kviknummer 56142348571-0120 i søgefeltet på
efteruddannelse.dk

Tilmeldingsfrist:
10. December 2019

Afholdes:
14. + 21. + 28. januar + 4. + 11. + 25. februar + 3. Marts 2020
Alle dage kl.17.00-21.15

Forplejning:
Uddannelsen er inkl. forplejning i form af sandwich eller
lign. betalt af din arbejdsgiver.

Sted:
Familieplejen Vejle, Nyboesgade 35B, 1. th, 7100 Vejle

Velkomstbrev:
Du vil cirka en måned før du starter på uddannelsen
modtage en mail med velkomstbrev.
Vi glæder os til at møde dig.

Kontakt:
UC Syd
Uddannelseskonsulent
Hildur Edelberg
Tlf. 72663121
hmed@ucsyd.dk

Studieadministrativ medarbejder
Hanne Gerhardt
Tlf. 72663144
hger@ucsyd.dk

Familieplejen Vejle Kommune
Familieplejekonsulent
Stine Ladegaard Jørgensen
Tlf. 7681 5691
stljo@vejle.dk

Prøver:
Der kan forekomme prøver på alle UC SYDs AMU-
uddannelser.

Praktisk
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