Supervision og vejledning
til plejefamilier
Læs om socialfaglig supervision og
læringsvejledning til plejefamilier
i Mariagerfjord Kommune
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Kommunens generelle forpligtelser ift. ansættelse af plejefamilier er beskrevet i: Bekendtgørelse om Plejefamilier.
Denne folder beskriver Mariagerfjord Kommunes supervision og læringsvejledning til plejefamilier. Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til
at kontakte dit plejebarns socialrådgiver.
Som den første kommune i Danmark har vi valgt at give vores plejefamilier
både socialfaglig supervision og læringsvejledning. Du kan få oplysninger
om antal besøg ved din supervisor/vejleder.
Både supervisor og læringsvejleder er omfattet af offentligt ansattes skærpede underretningspligt. Vi gør opmærksom på, at vi er forpligtet til at rette
henvendelse til lederen af Anbringelses– eller Specialrådgivningen, hvis der
opstår en bekymring for plejebarnets generelle trivsel og udvikling i plejefamiliens hjem.
I får som plejefamilie automatisk tildelt en supervisor og en læringsvejleder.
Dato aftales fra gang til gang og det foregår som udgangspunkt i jeres
hjem.
Socialfaglig supervision
Vi er to supervisorer fra Ressourcecenteret, der varetager socialfaglig supervision, som er en konkret, pædagogisk, refleksiv og faglig vejledningsproces.
Vi udarbejder sammen med jer en mundtlig supervisionskontrakt, som danner grundlag for vores samarbejde. Under en supervision kan der tales om
udfordringer, som I oplever i familien. Fokus under supervisionen er at give
faglig sparring på den konkrete opgave for, at I kan støtte barnet i at udnytte sit fulde potentiale.
Socialfaglig supervision foregår som udgangspunkt i et fortroligt rum, men
supervisor er forpligtet til at notere, hvornår supervision er afholdt og hvilke
temaer, der overordnet er blevet drøftet.
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Læringsvejledning
Vi er to læringsvejledere fra Ressourcecenteret, som understøtter jeres arbejde med at støtte plejebarnet. Vores fokus er på læring, så plejebarnets
potentiale kan udnyttes.
Vi giver læringsvejledning til alle plejefamilier —det konkrete indhold i vejledningen afhænger af plejebarnets alder og jeres input og ønsker. Vi tager
udgangspunkt i plejebarnets elev-/læreplaner og hjælper med at sørge for,
at der bliver fulgt op på den læringsmæssige udvikling.
Vi samarbejder blandt andet med Dagtilbud, Skole, UU og Jobcentret.
Vores kerneopgave er at vejlede i, hvordan I som plejefamilie kan understøtte læring i hjemmet—det kan f.eks. være gennem disse temaer:
- Sproglig udvikling (f.eks. ordforråd, sprogforståelse, tidlig læsning)
- Kognitiv udvikling/indlæring (f.eks. evne til at planlægge, hukommelse, talforståelse, koncentration)
- Understøttende undervisning (f.eks. hjælp til at konkretisere ”hverdagslæring” i
små mål, der støtter op om skolens undervisning)
- Didaktik (f.eks. tips til forskellige måder eller metoder at lære på)
- Motivation til at lære (f.eks. input til hvordan man som plejefamilie kan vise sig som
rollemodel i forbindelse med læring)
- Fast daglig struktur (f.eks. input til hvordan spil, læsning, tabeltræning eller lignende kan planlægges)
- Uddannelsesparathed
- Støtte til planlægning af fremtidigt job-/uddannelsesforløb.

Vi skal notere, hvornår vejledning er afholdt og hvilke temaer, der overordnet er blevet drøftet.
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Læringsvejleder
Kristina Broberg
kbrob@mariagerfjord.dk
23 45 30 92

Læringsvejleder
Niels Graarup
nelsg@mariagerfjord.dk
61 39 60 01

Supervisor
Bo Jensby Thomsen
bthom@mariagerfjord.dk
20 58 69 78

Supervisor
Pia Fuglsang Toft
piafu@mariagerfjord.dk
23 32 74 76

Børn & Familie
Ressourcecenteret
Ndr. Kajgade 1
9500 Hobro
97 11 30 00
www.mariagerfjord.dk
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