
 
 

Kurset afholdes på: 

Pædagogseminariet i Odense 

Rømersvej 3 

5200 Odense V 

 

Forplejning: 

Der er fuld forplejning på kurset. 
 

Kursusarrangør: 

Børne- og familiekonsulenten 

v. Britta Lund Nielsen 

Solsikkevej 3 

5000 Odense C 

 

Tlf. 41 43 04 56 - E-mail: brittalundnielsen@mail.dk 
 

Tilmelding: 

Pr. e-mail på den vedhæftede tilmeldingsblanket eller telefonisk 

til Britta Lund Nielsen, tlf. 41 43 04 56 

Grundkursus 

konkrete aflastningsfamilier 

- et led i godkendelsesproceduren 

brittalundnielsen@mail.dk


I januar 2006 blev det i forbindelse med Anbringelsesreformens 

indførelse obligatorisk, at alle plejefamiler skulle gennemføre et 

grundkursus som et led i godkendelsesproceduren. 

 

Der er tale om et 2-dages grundkursus, som skal give jer de bedst 

mulige rammer og forudsætninger for at varetage funktionen, som 

aflastningsfamilie for et konkret barn. 

 

Kursets indhold: 

Kursusmaterialet har fået navnet KRITH, som står for: 

 

1.  Kompetencer 

2.  Ressourcer og relationer 

3.  Inddragelse 

4.  Tillid, trivsel og tilknytning 

5.  Hverdagsliv 

 

Kurset er bygget op omkring 6 læringsmål, således at I efter kurset : 

 

1. Har udviklet indsigt i og kender egne ressourcer og 

begrænsninger i forhold til at drage omsorg for et plejebarns 

trivsel, og løbende søger at tilegne jer ny viden og nye 

handlekompetancer som plejeforældre. 

 

2.  Kan understøtte stabilitet og sammenhæng i barnets eller den 

unges liv, og drage omsorg for et barn eller ung i pleje, herunder 

tage hensyn til følgerne af anbringelsen og andre særlige behov. 

 

3. Kan fremme plejebarnets eller den unges selvstændighed, trivsel, 

sundhed og udvikling gennem inddragelse af barnet eller den unge 

selv i forhold til hjem, dagtilbud, skolegang og fritid.  

 

 

 

4. Kan støtte barnet i samvær med forældre, pårørende og 

øvrige netværk med udgangspunkt i barnets bedste og kan 

indgå i et trivselsfremmende, inddragende og respektfuldt 

samarbejde. 

 

5. Kan indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med de 

professionelle omkring barnet til barnets bedste. 

 

6. Kender de lovgivningsmæssige rammer for plejefamilie- 

funktionen. 

 

Der vil på kurset være fokus på blandt andet: 

 Hvordan kan I tackle forældresamarbejdet, herunder hente -og 

bringe situationen?  

 

 Hvad sker der af ændringer for jer som familie, når der kommer 

et fremmed barn ind i familien? 

 

 Hvor store ambitioner kan I have som aflastningsfamilie, i 

forhold til at ændre barnets livssituation? 

 

 Hvordan ser I situationen ud fra barnets perspektiv og hvilke 

værdier og holdninger møder I barnet med? 
 
 
Kursus 32 

Lørdag den 16. april kl. 9.00 til kl. 16.00 

Søndag den 17. april kl. 9.00 til kl. 16.00 

Tilmelding senest fredag den 1. april  2016 


