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Arbejdet som Familieplejer
Kurset lever op til Servicelovens betingelser om
obligatorisk grundkursus for alle, der ønsker at blive
godkendt som familieplejer
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Arbejdet som Familieplejer
Et obligatorisk grundkursus for alle, der ønsker at blive
godkendt som familieplejer

Baggrund
At være plejefamilie kræver stor forståelse for anbragte børns helt særlige og
ofte komplicerede situation.
Siden 1. januar 2006 skal alle familieplejere som et led i deres godkendelse
igennem en godkendt grunduddannelse. Dette forløb er først og fremmest
et afklaringsforløb, hvor du får mulighed
for at stifte bekendtskab i bred forstand
med forskellige sider af livet som familieplejer. Bemærk, at begge voksne i
en familie skal igennem dette forløb og
godkendes på grundkursus for at den
samlede familie kan opnå godkendelse
som plejefamilie.
Denne AMU-uddannelse ”Arbejdet som
familieplejer” lever op til Servicelovens
krav om obligatorisk uddannelse af plejefamilier.
Ønsker du og din familie på sigt at blive
kommunal plejefamilie, skal I have dette
grundkursus først - eller et grundkursus
svarende til dette – før du kan arbejde
som kommunal plejefamilie.

Formål og indhold
Kurset ”Arbejdet som familieplejer” har
til formål, at deltagerne får baggrundsviden om familiepleje og praktisk indsigt
i forhold til selv at kunne arbejde som
plejefamilie således, at familieplejerne er
afklaret omkring deres egen families situation i rollen som familieplejer.
Loven har følgende krav til grundkursus,
som VIAs grundkursus indfrier:
• Omsorg for og opdragelse af børn,
herunder forståelse for anbragte
børns særlige situation og eventuelle
forstyrrelser i børnenes udvikling
samt forståelse for relationen mellem
plejefamilie, plejebarn og plejefamiliens egne børn
• Samarbejdet med barnets forældre,
herunder hvordan barnets og forældrenes relation støttes.
• Plejefamiliens rolle i samarbejdet omkring barnet eller den unge i forhold til
de professionelle, herunder også de
kommunale myndigheder.
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”At være plejefamilie kræver stor forståelse for anbragte
børns helt særlige og ofte komplicerede situation”
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Arbejdsform
Forløbet vil veksle mellem oplæg, øvelser, cases, gruppearbejder og plenumdrøftelser. Deltagernes praksiserfaringer
inddrages løbende i forløbet.
VIAs grundkurser inddrager forskelligt
inspirationsmateriale til undervisere på
familieplejekurser - herunder kursusmaterialet KRITH udviklet af Socialstyrelsen
i 2010. Der er mange øvelser og cases
inspireret herfra.

Noget af undervisningen foregår via
besvarelse af en netopgave med undervisning over nettet.
For at man kan opnå kursusbevis skal
læringsmålene være opfyldt og desuden
kræves aktiv deltagelse på kurset.

Tid til fordybelse
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Praktiske oplysninger
Sted

Økonomi

VIA University College udbyder grundkurser
for familieplejere i Region Midtjylland for Tilsynsenheden.

Der er mulighed for at søge VEU-godtgørelse
til AMU-kurser. Du får nærmere information
herom fra VIA.

VIA Campus Holstebro
Gl. Struervej 1, 7500 Holstebro

Kontakt

VIA Campus Aarhus Nord
Hedeager 2, 8200 Århus N

Tid

Praktiske forhold:
Kursussekretær Tina Berthelsen
tlf. 8755 1957, mail tibe@viauc.dk
Kursussekretær Christina Aggerholm
tlf. 8755 1837, mail ca@viauc.dk

38 timer fordelt på 5-7 undervisningsdage

Tilmelding
For at få en plads på kurset, skal du kontakte
Socialtilsyn Midt. Se hvordan på
www.socialtilsynmidt.dk. Op mod kursusstart
vil du modtage en infomail fra VIA, hvori der
nærmere er beskrevet hvordan du tilmelder
dig.

Faglig indhold:
Elsa Munch Carlsen, 8755 1975 eller pr. mail:
emc@viauc.dk

Hos Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling, VIA University College finder du
diplomuddannelser og kurser, der kombinerer teori med praksis og klæder dig fagligt på til jobbet. Vi tilbyder skræddersyet efter- og videreuddannelse som supplement til vores faste udbud.
Du finder os i hele Region Midtjylland. Læs mere på www.viauc.dk/videreuddannelse
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