18. december 2019

Referat af møde i Dialoggruppe Midt 14. november 2019
Deltagere: Mette Kjær Nielsen, Pia Kure, Mai-Britt Brunbjerg, Ulla Andersen, Birgitte
Mikkelsen, Mette Bisgaard Rask Gregersen (referent)
Afbud/deltog ikke: Hanne Toft, Maja Elisiussen, Pia Stab, Mette Tandrup Madsen

1. Godkendelse af referat fra møde 6. juni 2019
Referatet blev godkendt.
2. Typologier
STM er i fuld gang med at omkategorisere alle plejefamilier til de nye typologier samt sende nye godkendelsesbreve til plejefamilierne. 2/3 af familierne er
godkendt som ”almen”. Det er dog ikke alle plejefamilier, der mener, at de er
korrekt indplaceret. STM arbejder på at få alle plejefamilier til at kende den typologi, de er godkendt til. Derudover følger vi op på henvisningsparagrafferne
ved tilsynsbesøgene.
Kommunerne oplever ikke, at der er ensartethed mellem socialtilsynene, bl.a.
har Social Midt længere sagsbehandlingstider end eks. Socialtilsyn Nord på væsentlige ændringer. Et andet tilsyn kører med underkategorier under typologierne.
Kommunerne modtager mange henvendelser omkring aflastning, hvor plejefamilierne er godkendt til anden aldersgruppe. STM er i gang med at se godkendelserne igennem, og der hvor det er muligt, godkender vi til 0-17 år.
Derudover oplever kommunerne, at plejefamilier oplyser, at STMs tilsynskonsulenter mener, at plejefamilierne ikke får nok i vederlag. Dette afviser STM,
da vi ikke har nogen holdning til plejefamiliers vederlag.
Ændring af godkendelse:
STM får årligt ca. 300 ansøgninger om ændringer af godkendelser. Det betyder, at der pt. er en længere sagsbehandlingstid på ansøgninger om væsentlig
ændring. STM anbefaler, at kommunerne anvender de familier, der står med
ledige aflastningspladser på TP. Dette ikke mindst set i lyset af, at STM årligt
lukker et antal familier, som ikke har haft opgaver i 3 år samt at STM oplever,
at forholdsvis ny-godkendte plejefamilier vælger at trække deres godkendelse,
fordi de ingen henvendelser får fra kommunerne.
3. Ny-godkendelser
STM kører pt. to forskellige godkendelsesprocedurer, da mange familier har
deltaget i grundkursus efter den gamle model og indsendt ansøgning inden 30.
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juni 2019. Samtidig er der mange familier, der ansøger efter den nye ordning.
Vi har netop åbent op for tilmelding til kursushold 5 i foråret 2020, da de øvrige 4 forårshold er fuldt booket.
Hvis kommunerne har netværksplejefamilier, der skal på kursus, må de meget
gerne henvende sig, da vi hurtigt kan fylde kurserne op ved eventuelle afbud.
Alt efter hvor stor efterspørgsel, der er, kan der på sigt være mulighed for at
oprette særskilte hold for netværksplejefamilier.
Det er vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på, hvordan der tales med
plejefamilierne om de nye typologier, da mange plejefamilier har forstået det
sådan, at der ikke er nok opgaver til dem, hvis de er godkendt til ”almen”, hvilket ikke er korrekt. Det betyder, at STM får rigtig mange henvendelser om ændring af godkendelsen, da mange familier gerne vil have ændret deres typologi.
4. Årsmøde for plejefamilier
Den 28. oktober var alle plejefamilier inviteret til årsmøde. Der var i alt 310 tilmeldte. STM fortalte bl.a. om de nye typologier og om Socialtilsyn Midts årsrapport. Årsmødet var en stor succes og STM vil forsøge at holde et nyt årsmøde i 2020, som vil indeholde information fra os samt oplæg med oplægsholder ude fra.
I foråret 2020 vil kommunerne (3 personer fra hver kommune) blive inviteret
til informationsmøde, hvor bl.a. konceptet ny-godkendelse vil blive gennemgået.
STM har modtaget en adgangskode til TSOP (støttet opstartsforløb), så konsulenterne kan se, hvad det er for et program plejefamilierne tilbydes, således at
STM har mulighed for at spørge mere konkret ind til dette i forbindelse med tilsynsbesøgene i 2020. Ved tilsynsbesøgene vil vi også spørge ind til den ekstra
kursusdag, hvis plejefamilien har fået nye børn.
Kommunerne er udfordret i forhold til de erfarne familier og akutfamiliernes
deltagelse i TSOP forløbet. Kommunerne har en forventning om, at begge parter i plejefamilien deltager på de to første kurser, som er generelle. Tredje og
fjerde kursus er temamoduler alt efter, hvilken opgave plejefamilien har. TSOP
har et begrænset antal temamoduler.
Plejefamiliernes deltagelse i kurserne påvirker STMs vurdering. Hvis plejefamilierne ikke deltager, udvikler de sig jo ikke.
5. Godkendelser og kontakt til plejefamilierne (match udenfor godkendelsen)
Mange plejefamilier oplyser, at de bliver kontaktet om opgaver, som de ikke er
godkendt til. Ligeledes bliver STM kontaktet af kommuner, der ønsker, at nogle
bestemte familier godkendes til en ekstra plads fx på grund af søskendeanbringelser.
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STM er opmærksom på godkendelser til mange børn – især forstærket og specialiseret typologi, da det kan være svært for et skrøbeligt barn at skulle forholde sig til mange andre børn, der også bar brug for hjælp.
6. Eventuelt
Mødedatoer for 2020 er fastlagt til:
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Torsdag 18. juni kl. 13.00-15-00
Torsdag 26. november kl. 13.00-15.00

