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Referat fra dialogmøde d. 01-06-2022  

 

Velkomst v/ Signe Voldsgaard, teamleder Familieplejespecialet 

Kort præsentation af familieplejekonsulenter samt matchkonsulent, Helene.  

 

Indblik i tankerne omkring det tætte samarbejde med Myndighed v/ 

Signe Voldsgaard 

Familieplejespecialet er en del af Familie – og Handicapafdelingen i Hjørring 

Kommune. Det betyder at der er fælles ledelse. Med denne organisering er målet at 

skabe et tæt, trygt og gennemsigtigt samarbejde, hvor myndighed og 

familieplejekonsulenter i fællesskab og i samarbejde med plejefamilierne 

understøtter anbringelserne i Hjørring Kommune. De forskellige professioner kan 

have forskellige perspektiver på, hvordan en anbringelse lykkedes, men vi har altid 

det samme mål.   

Familieplejekonsulenterne deltager minimum to gange om året i de lovpligtige 

opfølgningsmøder. Familieplejekonsulentens rolle i et opfølgningsmøde vil ikke være 

den samme i hver anbringelsessag, men målet er, at skabe gennemsigtighed i alle 

samarbejdsrelationer. 

 

Indblik i tankerne omkring supervision v/ Michelle Godt, 

Familieplejekonsulent 

Der er hen over det seneste 1,5 år sket en ændring i supervisionsindholdet/formen. 

Målet er, at supervisor i alle anbringelser udarbejder faglige analyser på børnene, så 

vi er tydelige på hvad børnene har med sig, disponeringer, behov og ressourcer. Vi 

arbejder bl.a. ud fra tilknytning, mentalisering og traume i Hjørring kommune. Der 

er stort fokus på barnets behov for at blive mødt mentaliserende samt se bag 

barnets adfærd 
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Der er endvidere opmærksomhed på at lave en bevægelse henimod en supervision, 

hvor plejeforældrenes følelser, tanker og handlinger og reaktioner er i fokus.  

 

Indblik i tankerne bag matchinterview v/ Helene Kjærsgaard, 

Matchkonsulent 

Formålet med at kvalificere matchprocessen er, at understøtte den gode anbringelse 

både for plejefamilierne og plejebørnene. Vi har et mål om færre sammenbrud i 

anbringelserne.  

I matchprocessen er vi optaget af aktuelle og fremadrettede støttebehov, så 

plejeforældrenes kompetencer understøtter plejebørnenes udviklingsbehov. Der 

bliver i matchprocessen udarbejdet en faglig analyse, som afdækker plejebarnets 

udviklings, omsorgs og eventuelle behandlingsbehov samt kravene til det optimale 

omsorgsmiljø for det enkelte barn. Dette sammenholdes med plejefamiliens 

kompetencer og familiens dynamik. Matchkonsulenten står ligeledes for at formidle 

den honorering, som er fastsat af Honoreringsudvalget, gennemgang af kontrakt 

osv.  

Når analysen af plejebarnets behov er udarbejder, påbegyndes matchning. Forud 

for alle potentielle match afholdes der matchinterview som foregår med 

plejeforældrene enkeltvis. Forud for en anbringelse tilstræbes det, at plejefamilien 

haft første kontakt med supervisor og rådgiver for sammen at understøtte den gode 

anbringelse og aftale de praktiske omstændigheder.  

 

Opsamling i plenum efter dialog ved bordene 

• Ønske om at der skabes noget stabilitet. Plejefamilierne føler ikke der har 

været stabilitet i mange år. Der har været mange skift, så deres største 

ønske er stabilitet.  

 

• Plejefamilierne ønsker man må være mere oplyst omkring samarbejdet med 

myndighed. De har brug for et rum, hvor myndighed ikke er inddraget. Det 

er svært at have et job, hvor man ikke kan snakke med andre. De oplever 

svære vilkår i deres job, så de er bange for at det tætte samarbejde med 

myndighed gør, at de mister det rum hvor tingene er fortrolige. 
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• Plads til et rum hvor de kan sparre og få gode råd til en svær opgave. De 

har tavshedspligt og oplever, at vi er de eneste de kan tale ud af posen 

med. Dette skal der være plads til. 

 

• Gruppesupervision har manglet. Man kan fx ud fra en gruppe give et kvarter 

før eller efter uden supervisor, hvor man kan snakke uden supervisor. 

Tanken er at gruppesupervision genetableres efter sommerferien 2 x årligt i 

2 timer. 

 

• Plejefamilierne italesætter at mangle anerkendelse i deres job. Det har 

været en turbulent tid med manglende overskud til at støtte plejefamilien. 

De håber man i grupperne fx kan anerkende hinanden.  

 

• Plejefamilierne oplever, at de ikke får samme besked fx omkring 

konfirmationsbidrag. Det kan være småting, men det skal være helt klart, så 

der ikke er forskel. 

 

• I fremtiden vil plejefamilierne gerne have bedre kursustilbud. Gerne at der 

var lidt at vælge imellem.  

Det aftales at plejefamilierne meget gerne må komme med ønsker til hvilke 

temaer der kunne være interessante.  

 

• Det italesættes, at Hjørring kommune kunne tage bedre hånd om 

aflastningsfamilier. Aflastningsfamilierne har brug for hjælp, men de føler sig 

ikke altid hørt. Det føles som et utaknemmeligt job. Der er bl.a. ikke 

supervision til aflastningsfamilier.  

Der orienteres om, at der efter sommer opstartes gruppesupervision til 

aflastningsfamilierne.  

 

• Nogle oplever, at de næsten ikke kan overskue så stor en proces, som der er 

med en matchproces, hvis man ønsker nye børn. Andre er helt uenige og ser 
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det som en fredelig proces. Nogle oplever, at det giver tryghed. Det handler 

om at hæve bundniveauet siger andre.   

Der orienteres om, at matchprocessen fastholdes, men at der altid er 

mulighed for at komme med respons til matchkonsulent. Fokus er på 

gennemsigtighed og tryghed. Matchprocessen har intet med den generelle 

godkendelse at gøre. 

 

• Det italesættes, at der er grupper på Facebook, som har givet Hjørring 

Kommune et dårligt ry.  

Det italesættes, at det er svært at have indflydelse på, hvad der foregår på 

Facebook. Målet er at lave de gode match. 

 

• Der efterspørges en facebookside for familieplejespecialet i Hjørring. Der er 

erfaring fra andre kommuner om, at den lette tilgængelige kommunikation 

er positiv. 

  

• Det italesættes, at gennemsnitsmodellen er med til at give bedre vilkår. Man 

”straffes” ikke længere for at gøre sit arbejde godt. 

 

• Der ønskes et kursus i mentalisering, da det er helt grundlæggende. 

 

• Opmærksomhed på, hvad der går videre fra supervisor til myndighed i 

forbindelse med det tættere samarbejde. Det er essensen der går videre og 

ikke selve samtalen. Gennemsigtighed og samarbejde omkring hvad der går 

videre til myndighed.  

 

• Plejefamilierne har et ønske om at få deres feriepenge udbetalt og et ønske 

om at kunne bruge Hjørring Kommunes sommerhuse på lige vilkår med 

andre ansat i Hjørring Kommune. Det aftales, at der kommer en skriftlig 

tilbagemelding her på. 
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• Der er et ønske om, at der laves en supervisionsgruppe for de plejefamilier 

der har børn, som potentielt skal bortadopteres. Det noteres og tages med 

retur til familieplejekonsulenterne, som skal lave grupperne til 

gruppesupervision.  

 

• Der er et ønske om, at den ”Håndbog” der arbejdes på, også skal indeholde 

information ang. barnepige-aflønning. Dette noteres også og tages med 

retur i arbejdsgruppen.  

 

• Det italesættes at det indimellem er udfordrende at have et plejebarn, som 

er anbragt fra X kommune, hos en plejefamilie, som bor i Y kommune og 

plejebarnet går så i skole i Z kommune. Der orienteres om, at det altid er 

anbringende kommune, som er tovholder og har det overordnede ansvar og 

det er der plejefamilierne skal henvende sig. 

 

• Opmærksomhed på, at det indimellem er svært at komme i kontakt med 

rådgiver. Der orienteres om, at supervisor kan være behjælpelige med at 

skabe kontakten til rådgiver i sådanne situationer. 
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Punkter fra papir/noter på bordene: 

• Ønske om kursus i mentalisering 

- Børns evne til mentalisering qua deres tilknytningsforstyrrelse 

- Mentalisering som plejeforældre 

 

• Hvad er reglen/tavshedspligten i forhold til supervisionsrummet? Hvad 

bringes videre? Hvem læser hvad og har adgang til det nedskrevne? 

 

• Infomøder NÅR tingene sker og ikke lang tid efter. Dette vil medføre, at der 

ikke konspireres blandt plejeforældrene i grupper bag ryggen på jer. 

 

• Supervisionsgrupper til aflastning og netværksplejefamilier 

 

• Hvor kunne det være dejligt hvis vi kunne få andel i vores feriepenge 

 

• En efterværns supervisionsgruppe 

 

 

Afslutningsvis blev der sagt, at ovenstående ønsker/forespørgsler mv. vil blive taget 

med retur til videre undersøgelse. Endelig blev det aftalt at vi årligt skulle afholde 

dialogmøder.  

 

Næste møde vil blive afholdt onsdag d. 12. april 2023 kl. 09.00 – 12.00. Yderlig info 

vil komme senere.   

 


