Familie- og Socialudvalget

Punkt 3.

Orientering om forstærkede indsatser i plejefamilier
2017-001542
Familie-og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie-og Socialudvalgets orientering, at
Familieplejen og Visitationen pr. 1. september 2018 tilbyder forstærkede indsatser i plejefamilier.
Leder af Familieplejen Christina Tange deltager under punktet.
Beslutning:
Til orientering.
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Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune har fortsat et ønske om at benytte plejefamilier ved langt de fleste anbringelser, dette
fremgår også, af den vedtagne Udviklingsstrategi, hvor visionen er, at børn og unge skal have en opvækst i
hverdagsmiljøer. Udviklingsstrategien bygger på forskning, der viser, at udsatte børn og unge klarer sig
bedre, hvis de får mulighed for at vokse op under så almindelige forhold som muligt. Dette er også gældende
for de børn og unge der har særlige behov og som i perioder af deres anbringelse i en plejefamilie har behov
for en fleksibel og særlig udvidet understøttende indsats for at kunne forblive i en ordinær plejefamilie, eller
børn som er anbragt i en kommunal plejefamilie fremfor på institution. En særlig fleksibel og forstærket
indsats kan dermed være med til at forhindre sammenbrud, etablere udvikling for barnet, samt foretage en
eventuelt grundigere analyse af anbringelsen med henblik på at vurdere om formålet hermed sikres.
Desuden er der behov for, at Aalborg Kommune fortsat er en attraktiv samarbejdspartner for plejefamilierne.
Familieplejen og Visitationen skal derfor også være med til at understøtte barnets anbringelse i en
plejefamilie via forskellige indsatser og ydelser fra Familieplejens konsulenter. Langt de fleste anbringelser i
plejefamilier kan understøttes inden for den ramme, der er for supervision og uddannelse. Alle plejefamilier
får en ydelse jf. servicelovens – som tilsiger ”supervision efter behov” i henhold til Servicelovens § 66a stk. 4.








Basis for fuldtidsplejefamilier:
Fuldtidsplejefamilier får en basis ydelse bestående af konsultation ca. 4 til 7 gange årligt. Heri indgår
deltagelse af familieplejekonsulenten i opfølgningsmøde 1 x årligt i opfølgningsmøde og 2 x årligt, når
barnet er fyldt 15 år. På baggrund af oplysningerne fra konsultationerne og opfølgningsmødet
udarbejdes en sagsfremstilling for vederlagsgenfastsættelse. Sagsfremstillingen sendes til ”Intern
visitations- og vederlagsudvalget” for afgørelse.
Desuden konsulterer og vejleder Familieplejekonsulenten plejefamilien i udarbejdelsen af ICS
statusrapporten, som er en særlig model for udredning i børnesagen.
Familieplejekonsulenten udarbejder ”udviklingsplaner” i forhold til indsatsen hos plejefamilien. Dette kan
være på temaer for at understøtte plejefamiliens kompetencer, eller temaer for at understøtte
handleplanen for plejebarnet.
Alle aflastningsplejefamilier får en basis ydelse bestående af konsultation 2 x årligt.
Familieplejekonsulenten deltager 1 x årligt i opfølgningsmøde. Hvis der er væsentlige ændringer, skal
vederlaget vurderes på baggrund af oplysningerne fra konsultationerne og opfølgningsmødet, og der
udarbejdes en sagsfremstilling til ”Intern visitation- og vederlagsudvalget”.
Udarbejdelse af kontrakter og opsigelser

På baggrund af Udviklingsstrategien for børn, unge og familier har der været nedsat en arbejdsgruppe
bestående af ledelsesrepræsentanter og medarbejdere fra Familieplejen og Visitationen. Socialafdelingens
ledergruppe har godkendt arbejdet med at beskrive rammen for, hvad der kan gives som en forstærket
indsats i de mere komplicerede sager, som både har været at finde i det nu nedlagte Specialiserede team,
samt i Familieplejen og Visitationen. Der arbejdes videre i Familieplejen og Visitationen med den faglige
omsætning heraf.
Visitationen og Familieplejen har således fra den 1. september 2018 kunnet tilbyde en forstærket indsats til
alle plejefamilier såfremt behovet herfor opstår. Der er aktuelt ca. to fuldtidsstillinger til en forstærket indsats i
plejefamilier. Denne forstærkede indsats adresserer indførslen af indsatstrappen jf. Udviklingsstrategien for
børn, unge og familier. Målgruppen er børn og unge med et omfattende støttebehov/behandlingsbehov, der
ikke kan rummes i en plejefamilie under almindelige vilkår og børn og unge, der befinder sig på grænsen til
en institutionsanbringelse, hvor en forstærket indsats forventes at kunne forhindre eller minimere risikoen for
sammenbrud. Alle konsulenter skal kunne yde en forstærket indsats i Familieplejen og Visitationen. Det er
både familieplejekonsulenten og myndighedsrådgiveren der kan indstille til en forstærket indsats og
indstillingen behandles på Familieplejens og Visitationens vederlagsudvalgsmøde. Myndighedsrådgiver kan
bestille andre særlige indsatser end dem beskrevet nedenfor, indsatser som findes relevant for at støtte
optimalt op omkring anbringelsen.

Nedenstående er derfor eksempler på forstærkede indsatser;
 Udvidet supervision, mere end 7 gange årligt
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Samspilsobservationer mellem plejeforældre og plejebarn, hvor formålet er at klarlægge behovet for
støtte.
Psykoedukation – anvendes der hvor plejefamilien har behov for at forstå barnets diagnose og
problematikker.
Ved behov kan der sættes to konsulenter på sagen – makkerskabsforløb
Konsulenten deltager i relevante møder i barnets daginstitution, skole og netværk mv.
Konsulenten samarbejder med relevante fagpersoner omkring barnet, eksempelvis § 52 støtte
person, tolke, overvågere, familiebehandlere mv.
Samtaler med plejefamilier, biologiske børn og plejebørn, anvendes eksempelvis ved konfliktløsning
Marte Meo forløb, herunder samlivssamtaler, hvor rammen er 5 samtaler, der er pt. 3 medarbejdere
den kan varetage denne opgave.
Forløb ud fra PMTO metodens principper- Parent Management Training – Oregon (PMTO) målrettet
plejeforældre til børn, som er i adfærdsvanskeligheder . Serviceniveauet er 5 samtaler der eventuelt
kan foregå i grupper, pt. er der en medarbejder der kan varetage denne opgave.
Plejefamiliens faste konsulent deltager i afsluttende samtale efter et Marte Meo eller PMTO forløb,
med henblik på at der kan arbejdes videre med den viden der er opnået i forløbet.
Samarbejdssamtaler. For at sikre gode anbringelser fra begyndelsen, igangsættes
samarbejdssamtaler i alle nyanbringelser, således denne indsats implementeres fra en anbringelses
begyndelse. Derudover kan der løbende visiteres til samarbejdssamtaler.
ICDP- International Child Development Program – et træningsprogram der kan udvikle
plejeforældres og andre fagpersoners pædagogiske relationskompetence.

Socialafdelingen vil på ledermøde følge op på samarbejdet i afdelingen om den forstærkede indsats.
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