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Indledning
Socialtilsyn Øst har de seneste år tilbudt tilkøbsydelser i form af kurser.
Fra 2019 har vi systematiseret vores tilkøbsmuligheder indenfor dette område i nærværende katalog, som er opdateret for 2021.
Hvis et tilbud, en kommune eller andre samarbejdspartnere har interesse for undervisning i andre
emner end det der er beskrevet i dette katalog, er I alle velkomne til at kontakte os, for nærmere
drøftelser. Vi kan skræddersy et undervisningstilbud eller et konsulentforløb tilpasset den konkrete kontekst.
Dobbeltrolle – underviser – tilsynsmyndighed?
Man vil aldrig opleve, at aktuelle tilsynskonsulenter, der fører tilsyn med et konkret tilbud, afholder kurser i ”egne” tilbud.
Socialtilsyn Øst er fokuseret på, at kurserne er et læringsrum for kursisterne. Derfor laves der ikke
”tilsyn” på kurserne, forstået på den måde, at det skal være muligt og legalt at drøfte de dilemmaer man står i, samt de udfordringer man eventuelt har stået i tidligere.

Anne Mette Markhus
Afdelingsleder

Socialtilsyn Øst, Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup
www.Socialtilsynost.dk
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1. Arbejdet med børn med skæv udviklingsprofil
Kursus formål
Pleje-og aflastningsfamilier står i hverdagen med mange komplekse udfordringer, herunder børn
hvis udviklingsprofil kan variere i et stort aldersspænd. Det giver særlige udfordringer i hverdagen i
pleje- og aflastningsfamilierne. Især kan det være udfordrende at omsætte den teoretiske viden til
praktisk anvendelige metoder. På kurset vil der blive sat fokus på dels udviklingspsykologien, men
også på metode og metodeanvendelse, således at teorien efter kurset kan anvendes i praksis i
pleje- og aflastningsfamilierne.

Kursus indhold
❖ Udviklingspsykologi (almindelig udviklingspsykologi, særlige udfordringer, hvordan arbejder
pleje- og aflastningsfamilier med en skæv udviklingsprofil)
❖ Belastnings- og beskyttelsesfaktorer i en plejefamilie (resiliens og robusthed)
❖ Hvad er en pædagogisk metode (praktiske metoder til anvendelse; High og Low arousal,
kommunikation)
❖ Hvordan og hvorfor laves der observationer, og hvordan bruges de (praktisk metodeteori
og anvendelse heraf)
❖ Hvordan omsættes dagen til praktisk arbejde i forhold til handleplaner i pleje- og aflastningsfamilier (praktisk anvendelse til handleplaner)

Tidspunkt
Kurset afholdes på hverdage mellem kl. 09.00 – 16.00.
P.t. har vi ikke lagt os fast på datoer, men skriv endelig til os hvis du er interesseret. E-mail: socialtilsynost@holb.dk, att.: afdelingsleder stab.

Pris
Prisen for kursus er 1.246 kr.
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2. Plejefamiliers rettigheder og pligter i arbejdet med anbragte børn og unge
Kursus formål
Arbejdet som pleje- og aflastningsfamilie tager udgangspunkt i en kompleks lovgivning, som kan
være svær at omsætte til daglig praksis. Formålet med kurset er derfor, at give familierne indsigt i
hvilke forventninger, rettigheder og pligter der er i arbejdet som pleje- og aflastningsfamilie, samt
at give konkrete eksempler på hvordan loven anvendes i praksis.

Kursus indhold
❖ Lovgivning (herunder tavshedspligt, underretningspligt, høringsret, supervision, efteruddannelse, lov om voksenansvar, adoption uden samtykke og videreført anbringelse)
❖ Handleplan (herunder partsstatus, krav om opfølgning og konkrete mål for den unges overgang til voksenlivet)
❖ Med hvem og hvordan samarbejder man som pleje- og aflastningsfamilie (herunder betydningen af samarbejdet med biologiske forældre, samarbejdet med anbringende kommune
og andre eksterne samarbejdspartnere, samt samarbejdet med socialtilsynet bl.a. ift. anmeldt/uanmeldt tilsyn, skærpet tilsyn, påbud, ændringer i godkendelsen, belastningsgrader
og scoren i rapporterne)

Tidspunkt
Kurset afholdes på hverdage mellem kl. 09.00 – 16.00. P.t. har vi ikke lagt os fast på datoer, men
skriv endelig til os hvis du er interesseret. E-mail: socialtilsynost@holb.dk, att.: afdelingsleder stab.

Pris
Prisen for kursus er 1.246 kr.
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3. Grundkursus for netværksplejefamilier
Kursus formål
Grundkurset opfylder det lovpligtige krav, jf. § 11 Bekendtgørelse om plejefamilier, med en varighed på 4 hele kursusdage og vil adskille sig fra grundkurser til de generelt godkendte plejefamilier
ved bl.a. at vægte det at være plejefamilie til et barn i ens nærmeste netværk.
Formålet med grundkurset er at ruste ansøgerne til opgaven som netværksplejefamilie ved bl.a. at
skabe klarhed omkring rollen, blive følelsesmæssigt og mentalt bevidst om opgaven og opnå viden
om, hvordan man støtter barnet i en positiv udvikling.

Kursus indhold
Grundkurset vil byde på følgende emner:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den nye familie
Børns udvikling og identitetsdannelse
Omsorgssvigt og udviklingstraumer, tilknytning og mentalisering
Tab, sorg og krise
Kontakt, samvær og samarbejde
Inddragelse, selv- og medbestemmelse
Kommunikation og konfliktforståelse
Plejebarnets skolegang, fællesskaber og relationer
Samarbejde med anbringende kommune

Undervisningen vil variere mellem oplæg, film, gruppearbejde, refleksionsøvelser og hjemmeopgaver. Kurset vil derfor have et max på 20 deltagere.
Socialtilsynet anbefaler, at begge netværksplejeforældre deltager.

Tidspunkt
P.t. har vi ikke lagt os fast på datoer, men skriv endelig til os hvis du er interesseret. E-mail: socialtilsynost@holb.dk, att.: afdelingsleder stab.

Alle kursusdage afholdes på adressen Skarridsøgade 37, 4450 Jyderup i tidsrummet kl. 08.30 –
16.00.
Pris
Prisen for kursus er 3.421 kr., som dækker undervisning, forplejning samt kursusmaterialer.
For yderligere information og tilmelding kontaktes koordinator Runa Krabbenhøft, tlf. 72 36 30 03.
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4. Magtanvendelse (voksne) og lov om voksenansvar (børn og unge)
Socialtilsyn Øst tilbyder kurser til kommuner, regioner, sociale tilbud eller i plejefamiliekontekst
om magtanvendelser og lov om voksenansvar.
Kurser tilpasses køberens ønsker og behov. Således kan specifikke udfordringer eller opgaver
adresseres i kombination med den generelle rettigheds- og lovgivningsgennemgang.

Kursus formål
Det er formålet at deltagerne får en grundig indføring i lovgivningens formål, opnår forståelse for
rettighedsperspektiver og de enkelte §§ i bestemmelserne. Særligt for disse kurser er, at de tilpasses købernes konkrete situation ift. udfordringer, dilemmaer og børne- eller borgergruppe.

Kursus indhold
Kurserne er ikke tilrettelagt som en stram jurateknisk gennemgang af loven, men i højere grad en
lovgennemgang i et socialpædagogisk praksisperspektiv. Der anvendes mange eksempler og cases
i gennemgangen, ligesom deltagernes egne oplevelser kan inddrages.
Grundlæggende er der altid tre hovedelementer i kurserne:
❖ Rettighedsperspektivet
❖ Lovopbygning og gældende ret (praksisrelateret gennemgang af loven)
❖ Forebyggelse af magtanvendelse i socialpædagogisk praksis.
Dertil er der mulighed for at aftale særlige temaer eller perspektiver der ønskes behandlet.
Det er indlysende, at kursets tidsramme er afgørende for detaljeringsgraden og muligheden for
tilvalg af emner. Det anbefales at afsætte mindst 3 timer, helst 3-6 timer til kurset.
Kurserne er altid forankret i den socialpædagogiske praksis, hvormed der ikke udelukkende er fokus på de juridiske forhold. F.eks. er forebyggelse og reduktion af magtanvendelse centrale elementer.

Undervisere
Undervisere er socialtilsynets specialister i magtanvendelse. De har alle et grundigt teoretisk fundament og et indgående praktisk kendskab til det socialpædagogiske område. Der er også mulighed for, at socialtilsynets jurister deltager i undervisningen, hvis det ønskes. Socialtilsyn Østs jurister og tilsynskonsulenter behandler mere end 2.000 magtanvendelser om året og er dermed førende videnspersoner i Danmark, når det gælder socialpædagogisk praksis og magtanvendelse.

Pris
Udgangspunktet for prisberegninger er en timepris på 1.275 kr. for én underviser og 1.900 kr. for
to undervisere. Der faktureres kun for kursustid, da forberedelse er inkluderet i prisen. Herudover
faktureres for kørselsudgiften ud fra en kilometerberegning og evt. overnatning samt broafgift,
færger m.m.
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Tidspunkt
P.t. har vi ikke lagt os fast på datoer, men skriv endelig til os hvis du er interesseret. E-mail: socialtilsynost@holb.dk, att.: afdelingsleder stab.

Bemærk i øvrigt
Der er, særligt på børne-, unge- og plejefamilieområdet, gode erfaringer med at koble dette kursus
om magtanvendelser med kurset om sociale medier og digitale platforme (beskrevet andet sted i
dette tilkøbskatalog) således, at begge perspektiver dækkes på samme temadag. I praksis er der
en række overlap – rettighedsperspektivet, telefoner, spil, kommunikation m.v.
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5. Sociale medier og digitale platforme
Sociale medier og digitale platforme er på samme tid ”nødvendige” og ”komplicerede” at arbejde
med i socialpædagogisk arbejde, herunder i plejefamilier.
Der knytter sig et beskyttelsesperspektiv til temaet, fordi nogle af de børn, unge og voksne sociale
tilbud og plejefamilier arbejder med, har svært ved at forvalte mulighederne i det digitale, uden at
”slå sig” på nogle af de risici, der er derude. Samtidig er der næsten uendelige potentialer, der
bør/skal indfries i samarbejde med borgerne – nye kommunikationsmuligheder, digitale hjælpemidler, interessefællesskaber og muligheder for arbejdsmarkedstilknytning, som ikke var muligt
tidligere. Der er desuden et væsentligt videns- og kompetencebehov hos de ansatte og i plejefamilierne, der har f.eks. socialtilsynets bevågenhed. Kan tilbuddet/plejefamilien udnytte potentialerne i det digitale og samtidig beskytte borgerne på en egnet vis? Dertil er der borgernes rettigheder f.eks. i forhold til at kommunikere frit, der kan være dilemmafyldt at arbejde med.

Kursus formål
❖ Det er formålet at sætte sociale medier og digitale platforme på dagsordenen i relation til
den målgruppe der arbejdes med.
❖ Det er formålet at bidrage med nyeste viden og socialpædagogisk refleksion om det digitale, også i relation til særlige målgrupper, med henblik på, at tilbuddet eller plejefamilien
bliver bedre i stand til at arbejde kvalificeret med emnet.
❖ Det er formålet at kursisterne bliver bevidste om potentialer og risici i det digitale, samt at
de i højere grad kan adressere emnet hjemme i tilbuddet eller i plejefamilien.

Kursus indhold
I relation til målgruppen gives der en tilpasset introduktion til nyeste digitale tendenser.
Kurset beskæftiger sig med to generelle perspektiver, henholdsvis potentialer og risici i det digitale.
Generelt anbefales der ikke forbud eller digital afholdenhed, men i højere grad vidensbaseret refleksion i forhold til målgruppen og opgaven, samt tilrettelæggelse af lokal praksis og ekspertise.

Undervisere
Undervisererne er socialpædagogiske videnspersoner, der har godt kendskab til digitale tendenser, potentialer og risici i relation til socialpædagogiske praksisfelter.
Ønskes der kurser for medarbejdere på særligt specialiserede tilbud, vil der typisk være to undervisere, hvormed de særlige målgrupper tilgodeses optimalt.

Pris
Udgangspunktet for prisberegninger er en timepris på 1.275 kr., for én underviser og 1.900 kr. for
to undervisere. Der faktureres kun for kursustid, da forberedelse er inkluderet i prisen. Herudover
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faktureres kørselsudgiften ud fra en kilometerberegning og evt. overnatning samt broafgift, færger
m.m.
Tidspunkt: P.t. har vi ikke lagt os fast på datoer, men skriv endelig til os hvis du er interesseret. Email: socialtilsynost@holb.dk, att.: afdelingsleder stab.
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