
K U R S E R  O G  E F T E R U D D A N N E L S E

For plejefamilier, 
netværksplejefamilier eller 
aflastningsfamilier



Udbud 2023 
AMU 48571 | Arbejdet som netværksplejefamilie
Underviser og tovholder: Johannes Hoffmeyer 

Kurset henvender sig til nuværende og kommende 
specifikt godkendte netværksplejefamilier

På kurset lærer du:
• Om det moderne børnesyn, som ligger til grund for 

KRITH - Kompetencer, Ressourcer og relationer, Ind-
dragelse, Tillid, trivsel og tilknytning. samt Hverdags-
liv.

• At støtte barnets/den unges faglige, sociale og 
personlige udvikling med afsæt i formålet med 
anbringelsen.

• At inddrage barnet/den unges perspektiver og med-
virke til at skabe sammenhæng i barnet/den unges liv.

• At reflektere over egen rolle, som en del af barnets/
den unges netværk, respektfuldt støtte barnet/den 
unges relation til forældre og andre betydningsfulde 
personer i dennes liv.

• At udføre arbejdet som konkret godkendt plejefami-

lie ud fra relevant lovgivning.

• Om særlig støtte til børn og unge samt rammerne for 
plejefamiliens arbejde.

• At indgå i relevant og forpligtende samarbejde 
med myndighedspersoner og andre professionelle 
omkring barnet/den unge fx fra dag-, skole- og 
fritidstilbud.

• At drage omsorg for et barn eller en ung, på bag-
grund af forståelse for de særlige kvaliteter og ud-
fordringer, det medfører at være konkret godkendt 
netværksplejefamilie.

Dato: 03. + 10. + 17. + 24. + 31. marts 2023 
Tid: Kl. 9.00-14.55 
Kviknr.: 2809415303am8571p 
Tilmeldingsfrist: 17. februar 2023

Dato: 01. + 08. +  15. + 22. + 29. september 2023 
Tid: Kl. 9.00-14.55 
Kviknr.: 2809415309am8571p 
Tilmeldingsfrist: 24. august 2023

https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415303am8571p
https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415309am8571p


AMU 48729 | Refleksionsmetoder i den pædagogi-
ske praksis 
Underviser og tovholder: Signe Aalbæk Jensen

At være plejefamilie er langt mere end et lønarbejde! 
Du er på 24/7, du har måske dit plejebarn med på ferie, 
og der kan være perioder med mange komplekse 
og belastende situationer og konflikter. Og på én og 
samme tid kan opgaven være så meningsfuld, at pleje-
barnets trivsel bliver din families omdrejningspunkt.
Som plejeforælder er du PÅ, du bruger dig selv. 

Dette kursus skal hjælpe dig til gennem forskellige re-
fleksionsmetoder at forebygge udbrændthed og slitage.

Dato: 07. + 14. + 21. + 28. marts 
Tid: Kl. 9.00-14.33
Kviknr.: 2809415303am8729pp 
Tilmeldingsfrist: 21. februar 2023

AMU 48430 | Dokumentation og handleplaner
Underviser og tovholder: Johannes Hoffmeyer 

Vil du gerne vide, hvordan du skriver en handleplan 
eller mere om lovgivningen i forhold til det at være 
plejefamilie, så er det her, du kan få denne viden. 

På kurset lærer du om formålet med handleplaner, 
hvordan du tilrettelægge en pædagogisk indsats og 
gennemfører en trivselsfremmende indsats. Du lærer at 
dokumentere den pædagogiske indsats og synliggøre 
de opnåede resultater. Du lærer, hvordan du skriver 
referater og udarbejder statusrapporter og derved med-
virker til at kvalitetssikre indsatsen omkring dit plejebarn

Dato: 01. + 06. + 08. + 13 .+ 15. + 20 .+ 22. juni 2023 
Tid: Kl. 9.00 - 14.13
Kviknr.: 2809415306am8430p
Tilmeldingsfrist: 18. maj 2023

Tilmelding 
Via voksenuddannelse.dk og tilhørende 
kviknummer

Sted 
Maglegårdsvej 8, 4000 Roskilde

Kontakt 
Anja Tofte Beringskjold 
4133 4834 / anjb@zbc.dk

https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415303am8729pp
https://voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/filtrering?searchString=2809415306am8430p


ZBC
Maglegårdsvej 8

4000 Roskilde
Tlf.: 5578 8888
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