
 

 

INVITATION TIL ÅRSMØDE FOR PLEJEFAMILIER  
DEN 24. MAJ 2022 KL. 10.00-14.00 I MEDBORGERHUSET, SAL A, SILKEBORG 

Kære plejefamilier 

Efter knap to år med mange corona-restriktioner er vi meget glade for igen at kunne invitere 

alle plejefamilier til årsmøde i Silkeborg. Vi præsenterer i år et spændende og relevant program 

med mulighed for at udvikle jeres faglige praksis, hilse på medarbejdere fra socialtilsynet og på 

hinanden.  

I år sætter vi fokus på udsatte børn og unges traumer og deres færden på sociale medier. 

Mange af de børn og unge der er anbragt, har været udsat for traumer og omsorgssvigt i 

forskellig grad. Traumer er vigtige at have for øje, når vi skal forstå og støtte børn og unge i at 

begå sig online. Traumer kan have betydning for barnets risikovillighed og sårbarhed i forhold 

til at kunne sætte personlige grænser, fx på de sociale medier. Det er desuden essentielt at 

have en forståelse for de online kulturer børn og unge i dag bevæger sig rundt i, for at kunne 

støtte og hjælpe barnet eller den unge på en konstruktiv måde.  

Som socialtilsyn oplever vi, at brugen af de sociale medier kan skabe nye udfordringer for den 

praksis, I som plejefamilie er en del af. Vi har derfor allieret os med to spændende 

organisationer: Videnscenter for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn 

(SISO) og Center for Digital Pædagogik (CfDP). De vil gøre os lidt klogere på udsatte børn og 

unges traumer og de online kulturer, som børn og unge er en del af i dag, specielt med fokus 

på overgreb og krænkelser.  

 

Det praktiske 

Årsmødet afholdes fysisk i Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Der vil blive 

serveret frokost og kaffe undervejs. Der er plads til 250 personer, og du tilmelder dig på dette 

link: tilmelding til årsmøde, senest den 30. april 2022.  

Der er forskellige muligheder for parkering i Silkeborg midtby, herunder parkeringshuset ved 

Bindslevs Plads. Der er dog et begrænset antal pladser i dette p-hus. Vi har vedhæftet et link 

til p-regler for Silkeborg Midtby samt et kort over byens parkeringspladser.  

Hvis I har nogle spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Jenni Foget Johansen på tlf. 23695876 

eller sende en mail til jfj@silkeborg.dk.  

Vi glæder os meget til at se jer.  

Med venlig hilsen  

Familieplejeafdelingen – Socialtilsyn Midt 

Ulla Andersen   &   Birgitte Mikkelsen 

  tilsynschef             afdelingsleder 

 

https://sk.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=89336


PARKERINGSINFO 

Information om parkering i Silkeborg: 

 https://silkeborg.dk/Borger/Veje-trafik-og-transport/Parkering/Parkering-i-Silkeborg  

Kort over parkeringsmuligheder i Silkeborg:  

 

Find ledige p-pladser online via app: 

Ved at bruge app’en Parkopedia kan du finde p-pladser i Silkeborg midtby og starte navigation 

direkte til den ønskede plads. På en del pladser holder sensorer øje med, antallet af ledige 

pladser og viser det direkte i app’en.  

 

https://silkeborg.dk/Borger/Veje-trafik-og-transport/Parkering/Parkering-i-Silkeborg

