
 KO N F E R E N C E

Landskonference for familieplejere
Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 09.30 til onsdag den 30. maj 2018 kl. 12.00 på Comwell Middelfart

Tirsdag den 29. maj

09.30 Indskrivning og morgenmad

10.00 Velkomst 
 v. Verne Pedersen, næstformand i Socialpædagogernes  

10.10 Lov om voksenansvar i praksis
 v. Wenche Svensson, konsulent 

12.00 Frokost 

13.00 Workshops 1. runde - enten:
 1. Motivér dit plejebarn til faglige succesoplevelser 
  v. Stine Hamburger, programleder for frivillige i Lær for livet, og en familieplejer
 2. Mentalisering i samarbejdet med de biologiske forældre 
  v. Maja Nørgård Jacobsen, autoriseret psykolog
 3. Livshistorier som metode 
  v. Charlotte Buchhave, pædagog og familieplejer  

13.50 Skift workshop

14.00 Workshops 2. runde

14.50 Pause 

15.10 Ikke alle sår er synlige 
 v. Ann Elisabeth Knudsen, cand.mag. og lektor i dansk og psykologi 

16.50 Tak for i dag 

18.00 Middag 

Onsdag den 30. maj

09.00 Godmorgen og velkommen 

09.10 Samarbejdet med tilsynet 
 v. Ulla Andersen, tilsynschef i Socialtilsyn Midt

10.30 Pause

10.50 Fangekoret synger og fortæller

11.50 Afrunding og tak for i dag



Landskonference for familieplejere

OPLÆG
Lov om voksenansvar i praksis
Familieplejere får overdraget omsorgsforpligtelsen, når et barn bliver anbragt i deres familie. Men hvad må 
familieplejere inden for lovrammen af Lov om Voksenansvar? Wenche Svensson vil gennemgå og forklare re-
levante dele af loven herunder fysisk guidning, og give inspiration til, hvordan man skal forholde sig i konkrete 
situationer med udgangspunkt i dilemmacases. Punktet vil være en vekselvirkning mellem oplæg og arbejde 
med dilemmaer.
v. Wenche Svensson, konsulent

Ikke alle sår er synlige 
Hvordan påvirker en traumatisk opvækst hjernen og dens udvikling? Hvad siger fx den nyeste hjerneforskning 
om effekten af børns første leveår i misbrugsfamilier, ekstrem stress eller kaos? Og hvad betyder det for den 
kognitive og emotionelle udvikling, når de senere er i trygge rammer i en plejefamilie? Ann E. Knudsen fører 
dig levende gennem dette foredrag, og da det er et felt i konstant udvikling, vil der være noget nyt, du kan tage 
med hjem, selvom du har oplevet hende før.
v. Ann Elisabeth Knudsen, cand.mag. og lektor i dansk og psykologi 

Samarbejdet med tilsynet 
Hvordan arbejder tilsynet med plejefamilier? Ulla Andersen bringer sin erfaring som tilsynschef i spil i et op-
læg, hvor der er mulighed for at høre mere om tilsynets praksis, og hvor der er plads til at stille spørgsmål.
v. Ulla Andersen, tilsynschef i Socialtilsyn Midt

Fangekoret synger og fortæller
Sammen med korleder Louise Adrian optræder Fangekoret med sange, som korsangerne selv har skrevet. 
Sangteksterne er vedkommende og handler om skyld, tro, fejltrin, tilgivelse, had, håb og anger. Korsangerne 
fortæller også om korets virke og livet bag murene og reflekterer over vejen, der har ført dem dertil.

Praktiske oplysninger
Hvornår: Tirsdag den 29. maj kl. 9.30 til onsdag den 30. maj 2018 kl. 12.00
Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart 
Tilmeld dig på:  www.sl.dk/kalender
Pris:  Se www.sl.dk/kalender, da der er mange forskellige priser.
 Der er mulighed for deltagelse i en dag, to dage og af ikke-medlemmer.
Tilmeldingsfrist: 6. april 2018

Har du spørgsmål til programmet kontakt Socialfaglig konsulent Kirstine Nylev, knv@sl.dk 

http://sl.dk/nyt/arrangementer/arrangement/?ArrangementId=ecb647fa-240b-e811-b997-001dd8b8311b
mailto:knv@sl.dk
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WORKSHOPS

1. Motivér dit plejebarn til faglige succesoplevelser 
At tro på sig selv i skolen og få sin afgangsprøve i 9. klasse er forudsætning for at komme godt videre i ud-
dannelse og arbejdsliv. Derfor er det afgørende, at vi bliver ved med at se på, hvordan vi kan styrke plejean-
bragte børns skoletrivsel. Få inspiration til, hvordan du kan tænke din rolle som plejeforælder, når du vil støtte 
dit plejebarn til at opnå faglige succesoplevelser og motivation til at lære endnu mere. Kom og bliv klogere på, 
hvordan Lær for Livet arbejder med at skabe skoletrivsel. Stine Hamburger fortæller, sammen med en plejefa-
milie, der har deltaget i Lær for Livet, om, hvordan de støtter op om anbragte børns læring og livsduelig¬hed. 
Lær for Livet bygger på Learning Camps, en frivillig mentorordning og en brobygningsindsats, som skal sikre, 
at alle kræfter omkring det anbragte barn arbejder for at støtte op fagligt, så barnet på sigt kan gennem¬føre 
en ungdomsuddannelse.
v. Stine Hamburger, programleder for frivillige i Lær for livet

2. Mentalisering i samarbejdet med de biologiske forældre 
Forældresamarbejde mellem plejeforældre og biologiske forældre er et væsentligt element i anbringelsen af et 
barn i familiepleje. Det kan ofte være udfordrende for plejeforældre at skabe det mest optimale samarbejde. 
Der er meget på spil for alle parter. Mentalisering kan her være et brugbart værktøj. Mentalisering er at forstå 
sin egen og andres adfærd ud fra de mentale tilstande, der kan ligge bag (fx følelser, tanker, intentioner, behov 
mv.). På workshoppen præsenteres du nærmere for begrebet mentalisering, og hvad du kan være opmærksom 
på for at skabe et så godt forældresamarbejde som muligt - og ikke mindst, hvordan du kan passe på dig selv 
i det. Konkrete eksempler fra hverdagen bruges til at gøre teori og metode forståelig og mere anvendelig. Maja 
Nørgård Jacobsen er autoriseret psykolog med egen praksis. Hun arbejder bredt på det sociale område med 
bl.a. anbragte børn og unge, traumer og omsorgssvigt, familiebehandling og vurdering af forældrekompetence.
v. Maja Nørgård Jacobsen, autoriseret psykolog

3. Livshistorier som metode 
For at vide, hvor man vil hen i livet, er det en stor hjælp at vide, hvor og hvad man kommer fra. Livshistorier er 
et værktøj til at arbejde med at skabe et meningsfuldt og sammenhæng bil¬lede af sig selv i verden, hvilket 
giver de anbragte børn mulighed for at udvikle deres identitet og selvværd. Børnene får med livshistorier hjælp 
til at skabe et kronologisk overblik over, hvor de har boet, gået i skole, hvornår osv. Ligesom de får de gode 
historier med fra deres liv og får set på, hvilke styrker deres opvækst har givet dem. I workshoppen får du 
indblik i livshistorie som en praktisk pædagogisk metode. Charlotte Buchhave har 30 års erfaring indenfor den 
pædagogiske verden og senest som leder af et opholdssted og som familieplejer.
v. Charlotte Buchhave, pædagog og familieplejer


