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Kære pleje- og aflastningsfamilier
Ferien står lige for døren og vi sender hermed lidt nyheder og ønsker til jer alle om en god
sommer og ferie.
Til jeres orientering holder familieplejekonsulenterne sommerferie i nedenstående perioder:
Tommy Broszka
uge 31, 32 og 33
Rita Kristensen
uge 29, 30, 31 og 32
Ulla L. Jensen
den 12.08. – 09.09.2020
Trine Pawlik Thorsen
uge 28, 29 og 30
I ferieperioden henstiller vi til at eventuelle rutinehenvendelser afventer til jeres familieplejekonsulent er tilbage fra ferie. Ved akut behov for kontakt til barnets sagsbehandler henvises
til kontaktoplysninger på side 2.
Nye familieplejekonsulenter
Der er pr. 01.04.20 startet 2 nye familieplejekonsulenter i vores team. Det er Trine Pawlik
Thorsen og Tommy William Broszka. Begge kommer med mange års erfaring fra tilsvarende
stillinger i andre kommuner. De er jo startet under ”Coronakrisen”, og det var en meget speciel måde at starte i ny stilling på. Mange af jer har sikkert haft jeres første møde med Trine
og Tommy i et ”Virtuelt” møde, hvilket igen også har været en ny måde for de fleste af os at
holde møder på. Men det har for os i Teamet set ud som om disse møder har kørt problemfrit.
Vi vil også godt takke jer for den store ekstra indsats I har måttet yde gennem de seneste
måneder. Der har været mange udfordringer for jer at tage stilling til som f.eks. Samvær,
skole, foreningsliv for jer selv og børnene og måske en planlagt ferie som måtte aflyses. Dette
og sikkert mange flere ting, er det vores oplevelse er blevet tacklet på flot vis. Enten helt af
jer, eller måske med en smule hjælp fra os i forvaltningen. Nu er der heldigvis åbnet op for at
vi igen må komme ud i vores plejefamilier, og vi glæder os meget til at se jer igen, eller for
første gang.
ICS-statusudtalelser
I 2019 blev det besluttet, at alle fuldtidsplejefamilier og netværksplejefamilier til døgnanbragte børn skal skrive en årlig statusudtalelse efter ICS-metoden. ICS-metoden bruges af
socialrådgiverne i deres daglige arbejde med børnene, og formålet med at benytte den er, at
alle arbejder ud fra samme metode og fællessprog, når der skal udarbejdes statusudtalelser.
Statusudtalelserne skal skrives hver 12. måned. Datoen for den I skrev i 2019 bestemmer således, hvornår, I skal skrive statusudtalelsen for 2020. Hvis I f.eks. skrev den i august 2019,
skal det gøres igen i august 2020.

Vi har vedlagt skemaet og skriveguiden til statusbeskrivelserne. Hvis I ønsker at få skriveguiden i papirform, så ring eller skriv til jeres familieplejekonsulent, vi har nemlig fået den lavet som en mappe.
Får I brug for hjælp, når I skal skrive, er I altid velkomne til at kontakte jeres familieplejekonsulent.
Der vedhæftes skema til statusudtalelse samt skriveguide.
Socialstyrelsens tæt støttede opstartsforløb
Der er d. 1. juli 2019 vedtaget en ny lovgivning på anbringelsesområdet, der indebærer, at
alle plejefamilier og netværksplejefamilier i Danmark, der modtager et nyt plejebarn, skal
modtage intensiv støtte. Støtten skal være iværksat indenfor 6 måneder og senest gennemført 1 år efter anbringelsen. Støtten skal have et omfang af 22,5 timer.
Høje-Taastrup Kommune har valgt at benytte Socialstyrelsens ’Tæt støttede opstartsforløb’
(forkortet Tsop).
Socialstyrelsen har udviklet et materiale med 15 moduler med forskelligt fagligt indhold.
Det vil være familieplejekonsulenterne, der forestår undervisningen.
De af jer, der har fået et nyt plejebarn siden d. 1. juli 2019, vil blive kontaktet af jeres familieplejekonsulent, så jeres individuelle forløb kan tilrettelægges og planlægges.
I forhold til tilrettelæggelsen, har vi besluttet, at der vil være to af de generelle moduler, som
alle plejefamilier/netværksplejefamilier med et nyt plejebarn, skal undervises i. Det drejer sig
om modulerne - ’Den tryghedsfremmende plejefamilie’ og ’Den mentaliserende indstilling hos
plejeforældre’.
Undervisningen vil i disse moduler foregå i grupper.
I vil hver især modtage en invitation til dette efter sommerferien 2020.
Vi ser frem til at samarbejde med jer om opstartsforløbene.
Udveksling af personfølsomme oplysninger, via mail, post og SMS-beskeder, mellem
familieplejen og pleje- og aflastningsfamilier
Familieplejekonsulenterne
Familieplejekonsulenterne benytter digital post når der sendes mail og breve med personfølsomme oplysninger til pleje- og aflastningsfamilier.
Digital post
De sikre hjemmesider, hvor du kan læse Digital Post, er borger.dk eller e-Boks.dk. Den digitale post sendes krypteret, som betyder, at sikkerheden er meget høj – også højere end ved
almindelig papirpost eller e-mails.
Personfølsomme oplysninger
Kan f.eks. være oplysninger om dig, dine plejebørn eller andre relevante personer i sagen,
hvor kommunen skal bruge cpr-nummer eller andre fortrolige oplysninger herunder oplysninger, der fremgår på ICS-skemaerne og i kontrakterne.
Digital post, fra familieplejekonsulenterne, kan besvares sikkert direkte fra plejefamiliernes eBoks.
Pleje- og aflastningsfamilier
Når pleje- og aflastningsfamilier sender post og mails til familieplejekonsulenterne, der indeholder personfølsomme oplysninger, skal der benyttes digital post.
Vedhæftet vejledning: Send digital post til familieplejen og besvare digital post fra familieplejen.
Se i øvrigt
https://www.htk.dk/Om-kommunen/Info-om-kommunen/Digital-post
Brug af sms skal begrænses til kun at omfatte korte beskeder omkring møder, ændringer eller
aflysninger. Der må ikke sendes sms- beskeder omkring børn og sms-beskeder må ikke indeholde børns navne eller cpr.nr.
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Børnehjælpsdagen
Vi skal opfordre vores fuldtidsplejefamilier til at tilmelde sig børnehjælpsdagens tilbudsbrev via nedenstående link:
https://www.bhd.dk/vores-arbejde/tilmelding-til-vores-tilbud/

Kontaktinformationer
Kan du ikke komme i kontakt med din familieplejekonsulent, pleje- eller aflastningsbarnets sagsbehandler, kan Familieafdelingens administration, på tlf. 43591200, være behjælpelig.
Det er også muligt at sende forespørgsel via mail til afdelingspostkassen BURC@htk.dk

Hvis du har et uopsætteligt akut problem, udenfor rådhusets åbningstid, har du mulighed for
at kontakte Vestegnens Politi på telefonnr. 43861448, som vil sørge for, at du bliver ringet op
af den sociale telefonvagt.
Spørgsmål vedr. indberetning og udbetaling af kørsel kan rettes til Susanne Madsen på mobilnr. 23255750 eller e-mail SusanneMa@htk.dk
Spørgsmål vedr. udbetaling af løn kan rettes til Songül Özkan på tlf. 43591654 nr. eller e-mail
SongulOz@htk.dk

Familieplejen i Høje-Taastrup kommune
ønsker alle en rigtig god sommer

Tommy, Rita, Ulla og Trine
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