Møde med Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
Vesthimmerlands Kommune (VHK) d. 13. maj 2019
Deltagere:
Charlotte Enevoldsen, Faglig sekretær i SL
Anne Lene, Faglig konsulent i SL
Peter Kristensen, Kredsformand i SL
Birgit Graversgaard, Familiechef i Vesthimmerlands Kommune
Ditte Olesen, Konsulent i Vesthimmerlands Kommune
Anna Sigaard, Konsulent i Vesthimmerlands Kommune

Birgit introducerer til VHK’s arbejde med en ny honoreringsmodel og ønsket om et øget fokus
på barnet.
SL’s overordnede kommentarer til notatet: Gennemarbejdet og velovervejet. En god bred
model, som tager hånd om diverse nuancer i anbringelsen, eksempelvis
spædbarnsanbringelser og efterskoleophold.
SL gør VHK opmærksom på deres overvejelser i forhold til afsnittet om forpligtelsen til at
oplyse om øvrigt arbejde: Eksempelvis kan dette afsnit foldes ud, hvor det pointeres at
arbejdet udenfor hjemmet kan lade sig gøre hvis det afstemmes med VHK.
SL: Afsnittet om efterværn er godt og det er relevant at der er taget stilling til dette område.
Her oplever plejefamilierne ofte, at de ikke kan ’slippe’ og gerne vil fortsætte støtten, hvorfor
det er relevant at være konkrete i forhold til forventninger til efterværnet.
SL: Afsnittet om spædbarnsanbringelser er godt og det er relevant at der for en periode er tid
til at vurdere omfanget af belastningsgraden.
SL gør VHK opmærksom på deres overvejelser i forhold til nyanbringelser; hvordan forholder
VHK sig til nyanbringelse hvor der kan være behov for en periode med yderligere vurdering?
Eventuelt kan det gøres tydeligere, at VHK’s opsigelse af kontrakten ”i helt ekstraordinære
tilfælde” kan finde sted både ved under- og overvurderet plejebehov.
SL: Det kan være relevant at konkretisere hvad der forventes af plejefamilien i
efterskoleopholdet.
SL: Meget positivt at VHK vælger at adskille vederlagsfastsættelsen fra
plejefamiliekonsulenternes opgaver; det er vigtigt at det ikke er den samme fagperson der
yder supervision og fastsætter vederlag.
VHK og SL sparrer vedrørende informationsmøde: SL pointerer at mødet bør afholdes hurtigst
muligt efter vedtagelse i udvalget samt at det er afgørende at der afholdes et møde ansigt-tilansigt, hvor der er tid til spørgsmål og svar.
Aftaler i forlængelse af mødet:
 Peter videregiver Birgits informationer til SL’s pressemedarbejder, for at understøtte
fortællingen af den gode historie om VHK’s arbejde med en ny honoreringsmodel
 VHK eftersender referat og projektbeskrivelse for Plejefamilieteam Vesthimmerlands
Kommune

