1

ANSØGNING KEEP (Keeping Foster Parents Trained and Supported)
Projektets titel
Kompetenceudviklingsforløb for plejeforældre
Kommune
Aalborg Kommune
Navn på tilskudsansvarlig
Hanne Manata, Socialchef
Tilskudsansvarliges e-mail adresse
HHM-fb@aalborg.dk
Ansøger type
Kommune
Angiv beløb
89.970 kr.
Budgetskema
Jf. udfyldte budgetskema
Øvrige aktuelle tilskud til projektet
Nej
PROJEKTOPLYSNINGER
Projektets formål
Formålet med at tilbyde plejeforældre et KEEP-forløb er at forebygge og reducere sammenbrud i
familieplejeanbringelser ved i højere grad at klæde plejeforældrene på til at rumme og håndtere hele
paletten af plejebørnenes følelser. Hvis et barn ikke oplever sig mødt med alle sine følelser, vil barnet
opleve sig afvist og ikke forstået, hvilket kan føre til en udadreagerende adfærd og i værste fald et
sammenbrud. Et KEEP-forløb skal støtte plejeforældrene i at vende et negativt samspil mellem
dem/omverdenen og barnet til et positivt samspil ved bl.a. at lære at fokusere på det, som barnet gør godt
og forstærke det, hvilket vil øge barnets selvværd, tryghed og trivsel generelt.
I 2012 udarbejdede Aalborg Kommunen en analyse af sammenbrud i døgnanbringelser i både institutions –
og familieplejeanbringelser, som bl.a. viste en overrepræsentation af sammenbrud i alderen 11-16 år, samt
at sammenbruddene oftest sker indenfor det første år af anbringelsen.
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På baggrund af analysens resultater blev der udarbejdet en handleplan med henblik på at reducere
sammenbrud, og som et led heri, har vi i dag i endnu højere grad fokus på at inddrage børn og unge, samt
udfører/tilbudsviften i matchningsprocessen med henblik på at sikre ”det rigtige match” første gang.
Handleplanen fokuserer yderligere på et behov for redskaber og viden i forhold til kompetenceudvikling af
plejeforældre, særligt i forhold til håndtering af konfliktsituationer, herunder udadreagerende adfærd hos
plejebørnene. Vi ser i den forbindelse KEEP som et godt supplement i arbejdet med at reducere
sammenbrud, idet KEEP netop henvender sig til plejeforældre med børn i alderen 4-12 år, hvilket gør det
muligt at sætte ind tidligt og forebygge en relativ høj andel af sammenbrud i teenagealderen, jf. ovenfor.
Forventede resultater:






Udvikling af problemadfærd hos børnene forebygges
Reduktion af problemadfærd hos plejebørn, der udviste en sådan, før plejefamiliens deltagelse i
KEEP
Plejebørnene deltager i højere grad i et almindeligt skoleforløb uden specialundervisning –
sammenlignet med plejebørn, hvor plejefamilien ikke har deltaget i KEEP
Plejeforældrene får en oplevelse af forbedret mestringsevne i forhold til børnenes udadreagerende
adfærd
Der sikres et mindre antal sammenbrud i anbringelser i de plejefamilier, der har deltaget i KEEP

Ansøgere
Ansøgeren er Familieplejen, som organisatorisk hører under Socialafdelingen i Familie- og
Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune. Familieplejens kerneopgave er at rekruttere plejefamilier,
undervise og supervisere plejefamilier, samt godkende netværksplejefamilier.
Forventningen til KEEP-forløbet er, at det vil bidrage med viden og konkrete redskaber til håndtering af
samspillet mellem plejeforældre og plejebørn til både medarbejdere og plejeforældrene, og kvalificere de
eksisterende tilbud om undervisning og supervision, som tilbydes i dag. Tanken er at uddrage de positive
erfaringer fra KEEP-forløbene og omsætte og implementere det i driften permanent.

Målgruppen
Familieplejen i Aalborg Kommune servicerer og samarbejder med 370 plejefamilier inklusive projektpleje og
netværkspleje. Vi har 315 børn anbragt i traditionelle plejefamilier, hvoraf 149 børn er i alderen 4-12 år,
hvilket svarer til knap 50 %, jf. tabel.
Antal anbragte børn i plejefamilie
i alderen 4-12 år
Andel af plejefamilier med børn i
alderen 4-12 år

149
(minus netværkspleje og
projektpleje)
47, 3 %
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Målgruppen vil være plejeforældre med plejebørn i alderen 4-12 år uanset køn og etnicitet, som vi optimalt
set vil forsøge at inddele i hold efter børnenes alder, således, at der fx vil være grupper for plejeforældre
med børn i alderen 4-6, 7- 9, 10-12 år. Deltagende plejeforældre vil være en kombination af plejeforældre,
som har eksisterende udfordringer med et udadreagerende plejebarn såvel som plejeforældre, som blot
har et plejebarn i alderen 4-12 år – eller som står overfor at skulle have det ( matchningsprocessen).
Vi fravælger i første om gang at tilbyde netværksplejeforældre og projektplejefamilier et KEEP-forløb, idet
vi allerede tilbyder særskilt undervisning til disse, ligesom vi har familieplejekonsulenter, som er
specialiserede i arbejdet med denne målgruppe. Herudover har vi færre sammenbrud i
netværksplejefamilier, og ser ikke behovet for yderligere undervisning til den gruppe.
Sessionerne skal forløbe over 16 uger/4 mdr. pr. hold a’ 6 plejeforældre, hvor undervisningen skal ligge
efter plejeforældrenes almindelige arbejdstid. Konkret vil undervisningen udbydes i tidsrummet mellem kl.
17-20. Vi forventer det muligt at tilbyde ca. halvdelen af plejeforældrene til børn i alderen 4-12 år et KEEP
kursus i projektperioden, hvilket svarer til 72 plejeforældre (12 hold a’ 6 plejeforældre). Vi har allerede
positiv erfaring med gruppeundervisning og sparring i grupper af 5 plejeforældre.
Afvikling af KEEP forløb
2015
KEEP 1 og 2
KEEP 3 og 4
2016
KEEP 5 og 6
KEEP 7 og 8
2017
9 og 10
11 og 12

marts-juni
aug.-nov.
marts-juni
aug.-nov.
marts-juni
aug.-nov.

Rekruttering af plejefamilier
Volumen af plejefamilier med børn i alderen 4-12 år er som tidligere nævnt relativ stor i Aalborg Kommune,
hvilket gør det muligt at rekruttere plejeforældre nok til at deltage – også selvom at nogle plejeforældre vil
afslå tilbuddet og/eller stoppe undervejs i forløbet. En grundig forventningsafstemning mellem KEEP-team
og plejeforældre i rekrutteringsprocessen vil minimere risikoen for frafald, ligesom oprettelse af en
venteliste til deltagelse i et KEEP-forløb i forberedelsesfasen vil sikre et hurtigt optag af plejeforældre på
holdet såfremt der opstår ledige pladser.
Vi planlægger at involvere familieplejekonsulenterne i at rekruttere nuværende plejeforældre – ligesom vi
allerede i matchningsprocessen vil tilbyde kommende plejeforældre deltagelse i et KEEP forløb. Herudover
vil ledelsen i Familieplejen tage en runde i de fire familiegrupper (myndighedsområdet) og fortælle om
KEEP, således, at rådgiver og ledelse i familiegrupperne også kan være opmærksomme på plejefamilier i
målgruppen til KEEP.
Rekruttering af personale
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Stillingen som kursusleder og assisterende kursusleder vil delvist findes internt, idet vi vægter at opgaven
varetages af en familieplejekonsulent, som har erfaring i at undervise og kender arbejdsgangene i
Familieplejen m.v. Den interne familieplejekonsulent vil varetage andre opgaver ved siden af KEEP.
Herudover ansættes en medarbejder specifikt til opgaven. Familieplejekonsulenterne har en
uddannelsesbaggrund som socialrådgivere eller pædagog. Den praktiske koordinator vil ligeledes findes
internt, og opgaven placeres hos en af to ansatte sekretærer.
Timeforbrug for KEEP-team i 2015
Aktivitet 2015

Timeforbrug KEEP 1

I alt

1x37 timer

Timeforbrug 4 KEEPforløb
37

Undervisning af KEEP
Kursusleder
Undervisning af KEEP
kursusassistent
Deltagelse i fagligt
netværk pr. år
Undervisningstid pr.
KEEP-forløb
Forberedelse og
evaluering pr. KEEP-forløb
telefonvejledning
Undervisning i KEEP,
fagligt netværk, KEEPforløb
Koordinator

1x37 timer

37

37

2x 7 timer

14

14

1x16x1 ½ time=24

4x24

96

1x 16=16

4x16

64

1x ½t. x 16=8
(74+14)
24+16+8

4x8
96+64+32+ (74+14)

32
280

2

2x4

8

37

Ledelse og organisering
I Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune er der politisk og ledelsesmæssigt fokus på at
reducere og undgå sammenbrud i alle anbringelser. Kompetenceudvikling af plejeforældre er et af de
områder, som vi ønsker at kvalificere i forbindelse hermed, og KEEP ligger således i tråd med de behov og
tanker, som vi har.
Ledelsen af Den Centrale Visitation og Familieplejen, er inddraget i at træffe en faglig beslutning om
hvorvidt KEEP kunne være et godt supplement i tilbudsviften til plejeforældre, og de har truffet den
endelige beslutning om at ansøge, hvilket bakkes op af både forvaltningsledelse og politisk udvalg.
Lederen af Familieplejen vil varetage projektlederrollen, og er ansvarlig for at projektets fremdrift, samt at
indsende halvårlige statusrapporter i projektperioden. Herudover deltager lederen af Familieplejen i
ledelsesnetværk med andre KEEP-teams.
Lokaler, udstyr og transport
KEEP- teamet vil undervise på Aalborg Vandrerhjem, hvis lokaler allerede anvendes til kurser og
undervisning af plejeforældre. KEEP teamet får alle transport udgifter i forbindelse med varetagelse af
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opgaven refunderet, og har mulighed for at anvende Familieplejens biler til evt. hjemmebesøg eller køre i
egen bil. Der ansøges om anskaffelse af et videokamera via puljemidler inden opstart af KEEP kursus.
Tids- og milepælsplan
Dato
2015
d. 30.9
d. 02.10
d. 01.10
d.10.10
Jan-marts

marts 2015Dec. 2017
2015
2016
2017
Jan 2018

Aktivitet
Endelig godkendelse af ansøgning af forvaltningsledelsen
Godkendelse af det Sociale udvalg
Ansøgningsfrist
Eftersendelse af godkendelse fra FSU
Forberedelsesfase
Parathedsundersøgelse og sparring fra en KEEP-kyndig person
Booking af lokaler på vandrerhjem
Formidling om KEEP internt og hos samarbejdspartnere (familiegrupper), samt endelig
rekruttering af KEEP-team
Rekruttering af plejefamilier
Undervisning i KEEP-metoden
Implementeringsfase
KEEP-forløb 1,2,3,4
KEEP-forløb 4,5,6,8
KEEP forløb 9,10,11,12
Vedligeholdelsesfase, jf. nedenfor.

Forankring
Erfaringerne med KEEP i projektperioden skal anvendes til at kvalificere kommunens undervisningstilbud til
plejeforældre fremadrettet – både set i forhold til form og indhold. De temaer og de metoder, som viser sig
anvendelige til målgruppen og har en synlig effekt, skal implementeres og udbydes generelt til alle
plejeforældre. Vi forventer, at implementere metoden, som en del af driften, og afhængig af resultaterne,
tages der stilling til den fremadrettede økonomi – dels hvad vi selv kan allokere via fx uddannelsesmidler og
dels hvad der politisk er opbakning til.
Forventede resultater på længere sigt:





Fald i antallet af udsatte børn og unge, der henvises til specialtilbud
Børn, hvis plejeforældre har deltaget i et KEEP-forløb, skal i højere grad end andre anbragte børn i
plejefamilier, deltage i et almindeligt skoletilbud
Fald i antallet af langvarige institutionsanbringelser
Børn, hvis plejeforældre har deltaget i KEEP-forløb, skal i mindre omfang end andre anbragte børn i
plejefamilie, opleve placering på institution efter plejefamilieanbringelse

(statistik på ovenstående tilvejebringes før opstart af KEEP, således, at der kan foretages en før og efter
måling)

5

6

6

