Samtykkeerklæring til registrering af oplysninger på Tilbudsportalen om
eksisterende plejefamilier
Praktiske oplysninger
Socialtilsynet er ansvarlig for at registrere oplysninger om plejefamilier på Tilbudsportalen.
Plejefamilier skal registreres på Tilbudsportalen – så det er muligt for den kommune, der
har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien, at søge efter plejefamilier ud fra en række
søgekriterier.
Som udgangspunkt vil oplysninger om plejefamilier blive offentliggjort i anonymiseret form.
En særskilt sikker adgang for kommunale sagsbehandlere bliver etableret. Det giver
sagsbehandlerne mulighed for at se personfølsomme oplysninger om plejefamilierne. De
personfølsomme oplysninger vedrører navn, adresse, telefonnummer og privat emailadresse. Indberetning af oplysninger forudsætter derfor plejefamiliens samtykke.
Oplysninger til Tilbudsportalen
Nedenstående er en overordnet gennemgang af nødvendige oplysninger, der skal
registreres på
Tilbudsportalen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oplysninger om tilsynsstatus, f.eks. dato for tilsynsbesøg og afgørelser
Konklusion for tilsynet
Kvalitetsvurdering
Kontaktperson for henvendelser, herunder fornavn, efternavn, e-mail og
telefonnummer (bliver tilgængelig med en særskilt sikker adgang)
Målgruppe
Målgruppens alder
Beliggenhed
Fysiske rammer
Dyr i husstanden
Plejeforældrenes navne (bliver tilgængelig med en særskilt sikker adgang)
Plejeforældrenes fødselsår
Erfaring med døgnaflastning, anbringelse, familieplejeområdet eller børne- og
ungeområdet
Oplysninger om egne børn i familien, herunder fødselsår, køn, og om barnet er
hjemmeboende
Oplysninger om anbragte børn i familien, herunder fødselsår og køn
Plejefamiliens fritidsinteresser
Beskrivelse af plejefamilien
Uddannelsesbaggrund
Kurser mv.
Antal pladser

Hovedadresse:
Anders Larsensvej 7
4300 Holbæk

Email: socialtilsynost@holb.dk Tlf. 72 36 14 52
www.socialtilsynost.dk

Filial:
Skovalléen 32D
4800 Nykøbing Falster

•
•

Antal ledige pladser, herunder pladser til aflastning og akutpladser
Plejefamiliens adresse (bliver tilgængelig med en særskilt sikker adgang).

Undertegnede giver hermed tilladelse til, at Socialtilsyn Øst kan registrere
nødvendige oplysninger på Tilbudsportalen
Dato:
Underskrift:

Dato:
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