Café-aftener
For 3. år i træk kan plejefamilier deltage på faglige
café-aftener. Hver aften tæller for en halv lovpligtig
efteruddannelsesdag. Emnerne til hver café-aften
er valgt ud fra et bredt udsnit af forskellige temaer
og på baggrund af konkrete ønsker.
Familieplejen ønsker med dette tiltag at
understøtte og sikre de bedst mulige rammer og
forsætninger for arbejdet med plejebørn.
Der kan deltage ca. 20 personer pr. aften, og det er
først til mølle princippet, med tilmelding til
Familieplejen.
Der vil blive serveret kaffe/the og vil
foregå i Familieplejens hus, på Dovreåsvej 2 i
Rønne.

Tilmelding
Tilmeldinger er nødvendigt for at kunne deltage.
For at tilmelde dig skal du blot ringe eller skrive til:
Annette Nielsen

Telefon: 51 64 59 02
an@familieplejen-bornholm.dk

Medlemskab
Som medlem af foreningen Familieplejen
Bornholm, kan du gratis deltage på caféaftener.
Du bliver medlem ved at indbetale 75,- pr.
person eller 100,- pr. par på konto:
Reg.:
Konto nr.:

0650
0567 269 426

Med tekst: ”Dit navn og Adresse” på
transaktionen.

Café-aftener 2018
Familieplejen Bornolm har sammensat
en række café-aftener med
udgangspunkt i de emner mange
plejefamilier har udtrykt ønsker om.

Hvis du ikke er medlem
Hvis du ikke er medlem, koster det 50,- pr.
person at deltage pr. café-aften.
Beløbet indbetales på konto:

Julia Goertz

Telefon: 56 93 00 70
juliagoertz@familieplejenbornholm.dk
Ved tilmelding skal der oplyses antal deltagere,
navn, og hvilken aften I ønsker at deltage i. Hvis
du/I bliver forhindret i at deltage, bedes I venligst
give besked på ovenstående kontaktinformation.

Reg. Nr.:
Konto Nr.:

0650
0567 269 426

Med tekst: ”Dit navn og dato” for café-aftenen
du deltog i.

Familieplejen Bornholm
Dovreåsvej 2, 3700 Rønne
56 93 00 70
www.Familieplejen-Bornholm.dk

Neuroaffektiv pædagogik og behandling
Tirsdag d. 23. januar kl. 19.00-21.00
Marianne Jensen, Psykolog
Marianne er socialpsykolog, og vil lave et oplæg
som understøtter hendes oplæg i både 2016 og
2017 omkring den neuroaffektive
udviklingspsykologi. Marianne vil give inspiration til
det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde
med anbragte børn.
Livshistoriebog
Tirsdag d. 27. februar kl. 19.00-21.00
Ninni Vesth og Annette Nielsen,
Familieplejekonsulenter
Et oplæg om hvordan man som plejeforældre kan
hjælpe barnet med at udarbejde en livshistorie bog
som en hjælp til identitets - og selvværdsudvikling.
En livshistorie bog er en bog i ord, billeder,
tegninger og dokumentarisk materiale som
beskriver et menneskes liv.
Psykisk sårbarhed hos børn og unge
Tirsdag d. 27. marts kl. 19.00-21.00
Gordon Williamsen, Psykolog
Gordon er social – og PPR psykolog, og hans oplæg
vil omhandle teori samt praktisk viden i forhold til
plejeforældrenes arbejde med børn med
selvskadende adfærd, spiseforstyrrelse mm. psykisk
sårbarhed hos børn og unge.
Børn og unges misbrugsproblematikker
Tirsdag d. 17. april kl. 19.00-21.00
Birgit Hellner og Dennis Lindholm,
Forebyggelsesenheden, Bornholms Politi/SSP
konsulent

Dennis er SSP konsulent og Birgit er politiassistent.
Deres oplæg vil tage udgangspunkt i børn og unges
alkoholproblematikker, hash og stoffer og hvordan
plejeforældre kan motivere og forhindre
kriminalitet og misbrug.
Trivsel
Tirsdag d. 29. maj juni kl. 19.00-21.00
Michala Carlsen,
Familieplejekonsulent/trivselsvejleder
Udover at arbejde som familieplejekonsulent
arbejder Michala som Trivselsvejleder på Svaneke
skole. Michala vil lave et oplæg hvor hun fortæller
om det at arbejde med trivsel hos børn.
Plejefamilien i centrum – livsglæde og
arbejdsglæde
Tirsdag d. 26. juni kl. 19.00-21.00
Lisbeth Blom, Sundhedsplejerske
Lisbeth har arbejdet i mange år som
sundhedsplejeske og er også certificeret PREP
instruktør og har givet kurser i Forebyggende
indsats for at styrke parforholdet. Et oplæg om at
sætte plejeforældre i centrum, hvor de bruger sig
selv som arbejdsværktøj, og hvor de både er
ægtefæller og kollegaer. Hvordan kan de være
opmærksomme på sig selv-værdier og dilemmaer.
Børn og unges seksualitet
Tirsdag d. 28. august kl. 19.00-21.00
Vickie Lindholm, Certificeret parterapeut og
sexolog
Vickie vil lave et oplæg omkring Børn og Unges
seksualitet. Normalitet, seksuelle trends, overgreb,
misbrug og afhængighed.

Theraplay
Tirsdag d. 25. september kl. 19.00-21.00
Cathrine Buchardt, Familiebehandler
Theraplay er en terapeutisk metode som styrker
samspillet og tilknytning mellem barn og
omsorgsgivere, og skaber udvikling hos
behandlingskrævende børn i alle aldre. Cathrine vil
fortælle om sit arbejde, og give en indsigt i og
forståelse af denne metode samt give
plejeforældrene inspiration til hvordan de kan
arbejde med deres plejebørn hjemme via leg.
Børns adfærd
Tirsdag d. 23. oktober kl. 19.00-21.00
Henrik Kjeldberg, Socialpædagog
Henrik har mange års erfaring som pædagog på
Heldagsskolen med børn som blandt andet har en
udadrettet adfærd. Henrik vil lave et oplæg omkring
børn og børns adfærd, hvordan plejeforældre kan
forstå og håndtere stærke følelsesmæssige udtryk
som kan være udadrettet adfærd som voldsomme
vredesudbrud eller indadrettet adfærd som fx
tristhed.
Lovgivning omkring efterværn
Tirsdag d. 27. november kl. 19.00-21.00
Henriette Nørager, Socialrådgiver
Henriette har mange års erfaring som socialrådgiver
og vil undervise plejeforældre i lovgivningen
omkring efterværn og øvrige støtte foranstaltninger
efter barnets 18. år.

