Arbejdet
som netværksplejefamilie
Faktablad: 48571 AMU

Indhold
- Tidlig tilknytning, omsorg og omsorgssigt
- Arbejdet med barnets/den unges livshistorie
- Om at skabe sammenhæng i barnets/den unges
liv – og herunder støtte relationen til de biologiske
forældre
- Samarbejde med andre professionelle omkring
barnet/den unge

Uddannelsens indhold

Målgruppe
Familieplejere

Som netværksplejefamilie skal I kunne drage omsorg for
plejebarnet, og herunder skabe tryghed, forudsigelighed og
stabilitet i hverdagen.
Det kan opleves både meningsfuldt og berigende – men
samtidig kan der også være situationer og sammenhænge, hvor du og I som familie oplever udfordringer forbundet
med det.
På denne uddannelse er formålet, at I får en bred viden om
opgaven – og får mulighed for at arbejde med, reflektere
over og drøfte nogen af de problemstillinger, I kan støde
på i hverdagslivet med et plejebarn. Dette med henblik på
at understøtte jeres forudsætninger for at skabe en tryg.,
stabil og støttende relation til plejebarnet.
Uddannelsen afvikles i et forløb, hvor der vil være en kombination af undervisning på skolen, online-undervisning og
vejledning og selvstændigt arbejde med øvelser og refleksionsopgaver.

Du kan tilmelde via portalen: www.efteruddannelse.dk kviknummer:
e21pa0709s. Kontakt efter- og videreuddannelsessekretariatet, Mette Gamborg tlf: 8720 6195 eller på mail mga@sosuoj.dk for hjælp til tilmelding eller
for yderligere oplysninger.

Underviser og sted
Undervisere:
Britta Andersen og Hanne Ravn
Sted:
Undervisningen foregår på
SOSU Østjylland, Høgevej 4,
8600 Silkeborg og online.

Økonomi
Kurset er gratis for deltagere, der
tilhører amu-målgruppen, dvs.
uddannelse til og med faglært
niveau.

SOSU Østjylland
Høgevej 4
8800 Silkeborg
sosu@sosuoj.dk
Tlf.: 8720 6195

Uddannelsens varighed

29,6 timer fordelt på følgende vis

Tirsdag d. 7.9. kl. 14-19: Opstart – med fysisk tilstedevær på SOSU Østjylland, Høgevej, Silkeborg
(med intro til ItsLearning og Teams)
Tema 1. At være netværksplejefamilie
Introduktion til kurset – formålet med kurset. Læringsmål
Form ramme, metoder og indhold
Præsentation af deltagere
Oplæg om familieliv, omsorg, rammer, udfordringer
Valg af emne til fordybelse – evt. valg af grupper. Der kan også arbejdes individuelt
I perioden d. 7.9. – 16.9.
Arbejde med et selvstændigt modul á 4 timers varighed – modulet kan tages på et selvvalgt tidspunkt inden for det angivne tidsrum.
13.9. kl. 17-20 er der vejledning til rådighed på Teams
Torsdag d. 16.9. kl. 16-20: Fysisk tilstedevær på SOSU Østjylland, Høgevej, Silkeborg kl. 16-20
Tema 2 At give omsorg til og støtte til barnets udvikling
Opsamling siden sidst. Erfaringsdeling
Oplæg om barnets udvikling, omsorg og støtte
Valg af fordybelsesemne
I perioden d. 16.9.-27.9.
Arbejde med et selvstændigt modul á 4 timers varighed – modulet kan tages på et selvvalgt tidspunkt inden for det angivne tidsrum.
Mandag d. 27.9. kl. 16.30-20: Online undervisning, med deltagelse på Teams
Tema 3 relevant lovgivning og netværksfamiliens samarbejdspartnere
Opsamling siden sidst. Erfaringsdeling
Oplæg
Gruppe snak
Valg af emne
I perioden d. 27.9.-11.10.:
Arbejde med et selvstændigt modul á 4 timers varighed – modulet kan tages på et selvvalgt tidspunkt inden for det angivne

tidsrum).
Mandag d. 11.10. kl. 14-19: Fysisk tilstedevær på SOSU Østjylland, Høgevej, Silkeborg
Opsamling
Prøve
Afrunding

Du kan tilmelde via portalen: www.efteruddannelse.dk kviknummer:
e21pa0709s. Kontakt efter- og videreuddannelsessekretariatet, Mette Gamborg tlf: 8720 6195 eller på mail mga@sosuoj.dk for hjælp til tilmelding eller
for yderligere oplysninger.

SOSU Østjylland
Høgevej 4
8800 Silkeborg
sosu@sosuoj.dk
Tlf.: 8720 6195

