Bestyrelsen
Formand
Ole Olsson

Næstformand
Anne M. H. Johansen

Velkommen til
Familieplejen Bornholm
Vi hjælper med løsninger inden for
familiepleje, samvær, konfliktmægling
og konsulentopgaver mm.

Vil du vide mere om Familieplejen Bornholm?
Bestyrelsesmedlemmer
Tom Knudsen, Maj-Brit Tranberg, Peter Paldan

kommer…
Plejeforældrerepræsentanter
Vibeke O. Jensen, Morten Jørgensen

Regionskommunens repræsentant
Margrethe Kjellberg

Suppleant
Inge Munch, Vivian M. Petersen

Er du velkommen til at kontakte:
Leder
Linette Westergaard Jørgensen
56 93 00 71 | 40 24 00 71
LWJ@familieplejen-bornholm.dk

 Foreningen

Telefontid: Man-Tor kl. 8:30 – 15:00
Fredag kl.
8:30 – 13:00
Lukket i weekenden.

Du kan også læse mere inde på vores hjemmeside
www.familieplejen-bornholm.dk

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

Lidt om os



Etableret i år 1901.

”En faglig stærk og driftssikker
Familiepleje på Bornholm.”








Vi holder til på Dovreåsvej 2 i Rønne.
Vores hus fungerer både som
administration, uddannelse og
samværsrum for anbragte børn/unge og
deres forældre.

Vi er en selvejende non-profit virksomhed
med en bestyrelse, der har det
overordnede ansvar for drift og ledelse.
Bestyrelsen har 7 medlemmer sammensat
af politikere, plejeforældrerepræsentanter
og andre med interesse for socialt arbejde,
specielt med interesse for børn og unge og
deres opvækstvilkår.

Vi er 8 medarbejdere i Familieplejen.
En daglig leder med en social-faglig
baggrund og ledelsesmæssig uddannelse.
En økonomiansvarlig samt en kontorelev,
4 familieplejekonsulenter,
samværskonsulenter og en projektleder til
vores nystartede klub for anbragte børn og
unge, alle med en social-faglig uddannelse.



Vi har konsulentopgaver med ca. 40
aflastningsforhold og ca. 85
fuldtidsanbringelser fordelt på ca. 80
plejefamilier.
En plejefamilie defineres enten som en
generelt godkendt plejefamilie, en
kommunal plejefamilie, en konkret
godkendt plejefamilie eller en
netværksplejefamilie.

Bliv medlem
Du bliver medlem ved at indbetale et beløb:
75.- årligt.
100.- årligt for par.
Beløbet indbetales på konto:

Reg.NR:

Som medlem

Konto NR:

0650
0567 269 426

Eller
Som medlem af foreningen Familieplejen Bornholm
støtter du arbejdet med udsatte børn og unge. Du
inviteres med til den årlige generalforsamling hvor
du inddrages i Familieplejens arbejde samt har
stemmeret og mulighed for at opstille til
bestyrelsesarbejde. Du vil også have mulighed for at
tilmelde dig og deltage gratis i Familieplejens
caféaftener.
Bestyrelsen mødes i gennemsnit 4 gange årligt.
Bestyrelsesarbejdet indeholder mange elementer
lige fra planlægning af sociale aktiviteter for vores
plejebørn til strategi, visioner samt økonomi for
Familieplejen Bornholm.

Mobilepay: 55761
Overførslen skal indeholde Navn & Adresse.

Hvis du vil vide mere om arbejdet i Familieplejen
Bornholm, og har lyst til at blive en aktiv del af
Familieplejens bestyrelse er du velkommen til at
kontakte:

Formand
Ole Olsson
20 32 08 16
o-olsson@hotmail.dk

