116. Årsberetning 2017

Familieplejens bestyrelse
Formand:
Ole Olsson
Næstformand:
Anne Mette Hjorth Johansen
Bestyrelsesmedlemmer:
Peter Paldan
Tom Knudsen
Maj-Brit Tranberg
Plejeforældrenes repræsentanter:
Vibeke O. Jensen
Regionskommunens repræsentant:
Margrethe Kjellberg
Suppleanter:
Vivian Munch Petersen
Inge Munch
Plejeforældresuppleant:
Morten Jørgensen
Revisor:
Rønne Revision
2

Udviklingen i Familieplejen Bornholm i 2017
Det lykkedes for Familieplejen Bornholm at få genforhandlet en Partnerskabsaftale med Bornholms Regionskommune i afdelingen for Center for Børn og Familie – uden markant forskel fra tidligere aftale.
Derudover har der igennem hele året været fokus på udvikling af Familieplejens udviklingsafdeling med nye
spændende tiltag – herunder projekt Sikker trivsel og et livshistorie projekt for biologiske forældre til anbragte
børn og unge.
Med slutforhandlingerne for partnerskabsaftalen for 2017 samt donationer til nye projekter har der kunne
påvises en fornuftig sammenhæng mellem levering af ydelser, anvendelse af ressourcer og pris.
Udviklingen af varetagelsen af fuldtidsanbringelser og aflastninger i Familieplejen Bornholm har været faldende i tiden efter kommunalbestyrelsens beslutning om vedtagelsen af et paradigmeskift i april 2013. Paradigmeskiftet indebar, at den forebyggende indsats skulle øges med henblik på at begrænse behovet for anbringelser. Fra 2015 og frem til 2016 var der en stigning i både anbringelser og aflastninger.
Der har siden 2013 været en generel nedgang i fuldtidsanbringelser og aflastninger.
I 2017 havde Familieplejen sammenlagt 103 familieplejesager, herunder 74 anbringelser og 29 aflastninger.
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Medarbejderne i Familieplejen
2017 var et meget stabilt medarbejder år med den samme bemanding på familieplejeområdet året igennem.
I maj 2017 indgik Familieplejen en ny uddannelsesaftale fra Niels Brock i København. Julia Goertz startede sin
kontorelev plads 1.maj 2017 og forventes afsluttet til april 2019.

Kompetenceudvikling
Personalet er i løbet af året blevet opkvalificeret på følgende områder:








Løbende opfølgning på dokumentationshåndtering – herunder statusrapporter
Træning i at arbejde med metallisering hos plejefamilierne
Deltagelse på Børneårsmøde i Odense
Deltagelse på Socialrådgiverdage i Odense
En familieplejekonsulent har fået certifikat i forståelse og anvendelse af NLP indenfor kommunikation,
forhandling og problemløsning.
En familieplejekonsulent har afsluttet en narrativ familieterapeut uddannelse.
Opkvalificering på persondataforordning

Sammenslutningen Børn & Familier på landsplan
Familieplejen Danmark var i adskillige generationer en paraplyorganisation for de mange familieplejeforeninger der var spredt rundet i landet.
I takt med udviklingen på familieplejeområdet blev foreningens virke ændret ligesom navnet blev ændret til
Børn og Familier.
Den nye organisation stod for adskillige projekter, som var medvirkende til at nuancere og udvikle til tag til
hjælp for udsatte børn og unge. Familieplejen Bornholm har været med helt fra starten af.
Den udvikling der er sket i kommunerne og i de enkelte organisationer har resulteret i, at der de sidste år ikke
har været relevante projekter for Børn og Familier, at engagere sig i.
På den baggrund besluttede bestyrelsen at afvikle organisationen Børn og Familier. Dette er sket pr. 1.januar
2018.
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Socialtilsyn Hovedstaden
Familieplejen har fortsat indgået aftale med Socialtilsyn Hovedstaden om at gennemføre årlige samarbejdsmøder af hensyn til opdatering på evt. ny lovgivning, vigtige opmærksomhedspunkter på familieplejeområdet
og styrkelse af det gode samarbejde.
Der er gennemført et samarbejdsmøde i 2017.

Partnerskabsaftale med Center for Børn og Familie
I forbindelse med genforhandling af ny hovedaftale for 2017 mellem Center for Børn og Familie og Familieplejen Bornholm var der igen politisk opbakning til at Center for Børn og Familie skulle indgå partnerskab med
Familieplejen Bornholm.
Aftalen blev endelig underskrevet i januar 2017 og gældende for et år.
I aftalen skal der afholdes kvartalsmæssige opfølgningsmøder parterne imellem, som alle er gennemført for
2017.

Café-aftener i 2017
De faglige cafe aftener for plejefamilier og Familieplejens medlemmer fortsatte i hele 2017 med et bredt udvalg af emner.
Familieplejen prioriterer dette tiltag højt, for at understøtte og sikre de bedst mulige rammer og forsætninger
for plejefamiliernes arbejde med plejebørn. Der er blandt plejefamilierne stor efterspørgsel på mange forskellige emner, som der er stort behov for kompetenceudvikling på.
Emnerne til hver café-aften i Familieplejen er derfor nøje udvalgt på baggrund af plejefamiliers ønsker og behov.
Der kan deltage ca. 20 personer pr. aften, og det er først til mølle princippet, med tilmelding til Familieplejen.
I 2017 var der stort set fuldt hus på alle afholdte cafe-aftener, og tilbagemeldingerne har været meget positive. Emnerne på café-aftenerne i 2017 var blandt andet: neuroaffektiv udviklingspsykologi, børn med angst,
livet som plejebarn, borderline m.m.

5

ERFA (netværksgrupper) for plejefamilier
At være plejefamilie kan indebære store udfordringer og oplevelser, som det kan være nyttigt at dele med
andre ligesindede. Plejefamiliernes behov for at danne netværk med andre plejefamilier er stadigvæk en stor
efterspørgsel som betyder at Familieplejen Bornholm stadigvæk har fokus på den del og igangsætter nye
grupper løbende.
Plejefamilier har tavshedspligt om deres plejebørn og lever derfor et isoleret familieliv, hvor der ikke kan udveksles oplysninger omkring de børn der bor hos dem. Denne tavshedspligt gælder også for plejefamiliens
nære familierelationer. Vi ved derfor, at netværksgrupper er et godt og givende redskab for plejefamilier.
Plejefamilier på Bornholm er i udgangspunktet helt almindelige familier som har ekstra plads og overskud til at
hjælpe de mest udsatte børn og unge. Det er familier, som bliver godkendt fra Socialtilsynet enten som fuldtidsplejefamilie eller som aflastningsplejefamilie.
Tendensen inden for de sidste mange år har vist, at belastningsgraden hos de børn der kommer i familiepleje
er steget kraftigt – dvs. det er de børn, som tidligere blev institutionsanbragt.
Vores plejefamilier løfter derfor en meget tung samfundsmæssig opgave i et meget isoleret miljø – deres
hjem.
Mange plejefamilier bliver udfordret på deres familieliv og nogen familier bryder sammen pga. belastningen.
I 2013 blev der etableret yderligere tre netværksgrupper med 6-8 plejefamilier i hver gruppe. De netværksgrupper fungerer stadigvæk med stor deltagelse.
I 2016 blev der etableret en ny ERFA gruppe for plejefamilier med plejebørn med anden etnisk baggrund. Der
er tilknyttet 6 plejefamilier og deltagelsen er stabil.
I 2017 blev der etableret en ny ERFA gruppe for plejefamilier med teenager børn og unge og nye grupper er på
vej…

Satspuljemidler og donationer til Familieplejen
Familieplejen arbejdede målrettet igennem hele 2017 med at udvikle og igangsætte nye udviklingsprojekter.
Familieplejen modtog igen kollektmidler fra Børn & Familier til den årlige juletræsfest på Rasch´s Pakhus i
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Rønne. Derudover var der igen i år mange lokale forretninger på Bornholm der bidrog med donationer i form
forplejning m.m., så en juletræsfest for alle vores anbragte børn og unge på Bornholm kunne blive en realitet.
Lokalt fik vi en flot donation fra Travbanen med fribilletter og Børnehjælpsdagen havde to store gratis arrangementer til henholdsvis Klatrepark Bornholm og en SUB-surf dag på Balka i sommerferien, hvor plejebørn
med deres plejeforældre kunne boltre sig i bølgerne på SUB-surf, instrueret af kompetente instruktører. Det
blev en sjov og våd gentagelse fra forrige år hvor der var pænt med deltagelse.

Igangværende projekter
Familieplejen fik i foråret 2015 tilsagn om satspuljemidler fra det tidligere ministerium for Børn, Ligestilling,
Integration og Sociale Forhold til opstart af netværksgrupper for nuværende og tidligere anbragte børn og
unge i alderen 11-30 år. Satspuljerne er givet for en 3 årig periode. Familieplejen kalder projektet KLUB DOVREÅSVEJ som består af tre netværksgrupper. Projektet afsluttes til september 2018.
Der har løbende været evaluering og trivselsmålinger og projektet viste sig meget hurtigt at have en positiv
effekt på trivsel og netværksskabende mønstre. Der bliver udarbejdet en slut evaluering i 2018 på hele projektets forløb og effekt.
I 2017 blev der målrettet søgt mod 3 udviklingsinitiativer:




Udviklingsprojekt - Sikker Trivsel
Livshistoriebøger med biologiske forældre – Min historie
Trivselsgrupper for børn og unge af krigsveteraner – Klub Veteran Kids

I 2017 lykkedes det at igangsætte Sikker Trivsel på Svaneke Friskole og igangsætte en forældregruppe med
anbragte børn med livshistoriebøger.
Klub Veteran Kids blev udsat til opstart i 2018 pga. manglende slut finansiering.

Rekruttering af nye plejefamilier
Behovet for rekruttering af nye plejefamilier til sikring af fremtidens børn og unge der skal anbringes eller i
aflastning på Bornholm er meget stort.
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Familieplejen har igennem 2017 taget forskellige initiativer i forhold til rekruttering af nye plejefamilier – herunder gratis orienteringsaften for familier der går med tanker om at blive plejefamilie – Facebook – annoncering m.m.

Bestyrelsesmøder, generalforsamling og foreningen Familieplejen.
Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøder i årets løb og et par flere end normalt. Dette alene på grund af nye
forhandlinger om en ny Partnerskabsaftale med Center for Børn og Familie.
På generalforsamlingen, der blev afholdt i Brændegårdshaven i Svaneke, blev Ole Olsson ved konstitueringen
genvalgt som formand.
Årsregnskabet der ligger til godkendelse på denne Generalforsamling udviser et underskud på kr. -196.670.
Der henvises til årsregnskabet der bliver gennemgået på generalforsamlingen.
For at Familieplejen Bornholm kan fortsætte de gode traditioner og tilbud huset byder på, blev det i 2016 besluttet, at man skal være medlem af foreningen for at kunne deltage. Ellers vil der være en egenbetaling ved
deltagelse.
Som medlem af Foreningen Familieplejen kan man gratis deltage i alle de aktiviteter der tilbydes så som:




Café-aftener
Netværksgrupper
Fælles aktiviteter så som juletræsfest, teaterforestillinger m.m.

Familieplejens fremtid
Familieplejen Bornholm har her i 2018 indgået endnu en forlængelse af partnerskabsaftalen med Center for
Børn og Familie.
For at Familieplejen Bornholm kan levere den ønskede kvalitet i anbringelsessagerne, er det nødvendigt at der
en realistisk balance mellem opgavesættet, ydelsernes omfang og indhold, og de ressourcer samt den tid der
er til rådighed. Med den nye partnerskabsaftale er der igen god balance i forholdene og Familieplejen ser frem
til et godt samarbejde med Center for Børn og Familie.
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Antallet af nye anbringelser/aflastninger har været jævn faldende over en længere periode som desværre i
starten af 2018 har medført nedskæringer på familieplejekonsulent området. Der er nedskåret med en familieplejekonsulent.
Fremtidens forventninger er at Familieplejen kan være med til at udvikle nye tiltag på øen, til gavn for øens
mest udsatte børn og unge. Det arbejde er allerede sat i gang med flere projektansøgninger ude. Der er allerede i 2018 kommet positivt tilsagn omkring en forlængelse af livshistorie projektet for en ny gruppe biologiske forældre, midler til en udfasning af Klub Dovreåsvej Klub Oasen og slut finansiering til opstart af Klub Veteran Kids.
Af hensyn til fysisk plads til de nye tiltag, har Familieplejen fortsat med lejemålet på Dovreåsvej 1 (genbohuset) for en tidsbegrænset periode og med mulighed for kort opsigelse. Denne lejeaftale gør det muligt at projekterne har den fysiske plads det påkræver samt at beliggenheden er tæt på vores hovedadministration.
Yderligere er der også etableret et godt samarbejde med Børnehjælpsdagen som ønsker at bidrage med gode
initiativer for de bornholmske plejefamilier. Der er allerede igangsat initiativer for 2018 – herunder arrangement på Folkemødet.
For at følge med udviklingen er det også Familieplejens mål fremover at sikre en veluddannet og kompetent
medarbejderstab som får den relevante efteruddannelse der skal til i forhold til kravet om kompetenceudvikling.
Med ønske om endnu et spændende fagligt år med Familieplejen Bornholm vil jeg gerne sige tak til alle samarbejdspartnere, bestyrelse, medarbejdere og plejefamilier for deres store indsats i året der er gået.

Ole Olsson
Formand
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