
 

 

NYHEDSBREV 
Familieplejerne 

[TITEL TIL 
MARGENTEK
ST] 

[Margentekster er 

gode til at fremhæve 

vigtige punkter i 

teksten eller til at 

tilføje ekstra 

oplysninger som en 

hurtig reference, 

f.eks. en tidsplan. 

De er som regel 

placeret til venstre, 

højre, øverst eller 

nederst på siden. 

Men du kan nemt 

trække dem til en 

anden placering. 

Når du er klar til at 

tilføje dit indhold, 

skal du klikke her og 

skrive.] 

AKTIVITETER 2023 

Netværksmøde  Vorbasse 

Fritidscenter Drivvejen 1 6623      

Vorbasse kl 9-12                                      

8. februar                                                    

8 juni                                   

2.oktober                                               

alle er velkomne                      

Tilmelding til Britta tel.6116 9444 

Netværksmøde Rødekro Foa 

Sønderjylland Brundevej 2, 6230 

Rødekro kl 09-12                                         

8 Marts                                                    

10 Maj                                                          

20 september                                       

Alle er velkomne, tilmelding til Myrna 

på Tel: 6179 0126 

Landskonference for familieplejer    

16-17 Maj Hotel Severin Middelfart 

tilmelding på sl.dk 

Årsmøde/familieplejernes dag     

Huset Middelfart.  sammen med Kreds 

Lillebælt 12. september kl 09:00-13:30 

Julebrunch 30. november Kolding   

09:00-12:30 nærmere adresse 

kommer senere 

Fokus på faget 2023 

23.Februar Sæt turbo på din livsglæde, 

oplæg med” pigen med knogler af glas 

”Esbjerg Park 18:30-20:00 

25 april: ”Samtale teknikker med 

psykisk sårbare børn og unge”. Scandic 

Kolding kl 18:00-21:00 

23 Maj ”Autisme og den social hjerne” 

Folkehjem Aabenraa kl 1830-2130 

26 september ”Udviklingshæmmede 

med diagnoser” Esbjerg Park          

18:30-21:30 

15. november ”Lev mere tænk 

mindre” Scandic Kolding 18:30-20:30 

oplæg med Pia Callesen 

Fokus på faget programmet udsendes 

pr mail med mere info i januar  

 

  

KÆRE FAMILIEPLEJER 

Vi fik i september på vores årsmøde valgt et ”nyt” familieplejeudvalg, 

og en af de første ting vi har besluttet, er at opprioritere indsatsen 

omkring vores netværksmøder. Det betyder at vi i 2023 også jævnligt 

vil afholde netværks møder i Rødekro, også byder vi igen i 2023 også 

på Julebrunch.  

Ved vores netværksmøder er der mulighed for sparring med andre 

familieplejer. Der er brød og kaffe, og deltagelse af en fra 

kredskontoret. 

Vi har som noget nyt valgt at lave en årsoversigt over de aktiviteter 

man kan deltage i som familieplejer, og der er faktisk ganske mange af 

slagsen, vi håber selvfølgelig at møde jer til nogle af dem    .  

 Har i brug for sparring til f.esk kontrakt/vederlag, samarbejde med 

kommune, ferieafholdelse, så tag endeligt fat i os på kredskontoret 

Året er ved at gå på hæld og derfor vil vi gerne benytte lejlighed til at 

ønske jer en god jul og et godt nytår. 

Med venlig Hilsen 

Torben, Jacob og familieplejeudvalget 

Vores nye familieplejeudvalg ; Vibeke, Irene, Britta og Myrna 


