
Om uddannelsen
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. 

Mål for uddannelsen
Formålet med uddannelsen er at I får en bred viden om opgaven – og får 
mulighed for at arbejde med, reflektere over og drøfte nogle af de problem-
stillinger, I som netværksplejefamilie kan støde på. Fx udfordringer i hverda-
gen med et plejebarn eller refleksioner over samarbejdet med de biologiske 
forældre eller andre professionelle omkring barnet. 

Målet er give jer de bedste forudsætninger for at skabe en tryg, stabil og  
støttende relation til plejebarnet. 

Uddannelsen indeholder emner som: 
• Tidlig tilknytning, omsorg og omsorgssigt
• Arbejdet med barnets livshistorie – og inddragelse af barnets perspektiv
• At skabe sammenhæng i barnets liv – og støtte relationen til de biologiske 

forældre
• Samarbejde med andre professionelle omkring barnet/den unge
• Kendskab til relevant lovgivning

Uddannelsen afvikles i et forløb, hvor der vil være en kombination af under-
visning på skolen, online-undervisning og arbejde med øvelser og refleksions- 
opgaver, med online-vejledning til rådighed.

Arbejdet som netværksplejefamilie

Målgruppe
Denne uddannelse henvender 
sig til familieplejere eller dig der 
gerne vil være det.

Tilmelding
Du eller din arbejdsgiver tilmelder dig til uddannelsen via vores hjemmeside.  
For yderligere oplysninger kontakt vores kursuskoordinatorer:

Dorte Lorenzen tlf: 87412604, mail: dol@sosuoj.dk 

Mette Gamborg tlf: 40117833, mail: mga@sosuoj.dk

Faktablad: 48571

Tid og sted 
Antal dage: 4 dage
 
Daglig undervisningstid:  
kl. 8.00 - 15.24

Se aktuelle datoer og steder vi 
afholder uddannelsen på:

www.sosuoj.dk/efteruddan-
nelse-og-kurser/kursusoversigt/

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

Der kan søges VEU-godtgørelse 
efter gældende regler. 
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