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Kursusprogram 2022 for pleje- og
aflastningsfamilier i Faaborg-Midtfyn Kommune
Ud over de fælles temadage som foregår i Fyrtårn, Tommerup, har vi i
Faaborg-Midtfyn kommune valgt, igen i år, at tilbyde en række kursusaftener.
Disse aftener afholdes i:
MDVuns Huset, Birkevej 15, Vester Hæsinge, 5672 Broby
Temaaftener i MDVuns Huset finder sted fra kl. 18.30 – 21.00. Der
vil blive serveret kaffe, te, kage og frugt.
Indhold, tilmelding m.v. kan I læse yderligere om på de efterfølgende sider.
Tilmeldinger til temadage og kurser:
I får allerede nu kursusprogram for hele året, så I har god tid til at arrangere
jer med børnepasning, arbejde osv. så alle har gode muligheder for at kunne
deltage.
I er velkomne til at tilmelde jer alle kurser på én gang eller I kan være
opmærksomme på tilmeldingsfristen som for hvert kursus ligger 14 dage før
afviklingen heraf.
Tilmelding sker på mail til: Susanne Nim Jensen, på mail: suje@fmk.dk
VIGTIGT!
I bedes melde afbud i så god tid som muligt, såfremt I ikke kan deltage, i
respekt for indkøb af forplejning.

TORSDAG D. 28. APRIL
Understøttelse af plejebørns læringskompetence
Før-skole-børn v/ PP-konsulent Lene Justesen
Skolesøgende børn v/ PP-konsulent Philip Langhorn
Hvordan kan du styrke dit plejebarns indlærings og skolemæssige kompetencer?
Oplægget vil komme ind på hvorledes man kan styrke barnets kognitive, sproglige og
adfærdsmæssige udvikling – med henblik på at understøtte og udvikle barnets
kompetencer, så barnet kan udnytte sine ressourcer optimalt i skole og
uddannelsessystemet.

Tilmeldingsfrist den 14. april til mail: suje@fmk.dk

Torsdag den 15. september og den 27. oktober
- ved tilmelding forpligter man sig til at deltage i begge undervisningsgange
Tryghedscirklen
V/ Psykolog Pia Majgaard og
Familierådgiver Charlotte Wolf
For mange anbragte børn er netop det at danne relationer og indgå i sociale sammenhænge en
stor udfordring, og derfor er det nødvendigt at prioritere det anbragte barns behov og gøre hvad vi
kan, for at understøtte dets evne til at udvikle evnen til tilknytning.
At vejlede plejeforældre i COS, kan bidrage til at gøre plejeforældrene bevidste om vigtige
relations-strategier som ofte ligger skjult i menneskers komplekse samspil og følelser. COS kan
bidrage til at forstå hvordan plejebarnet har det samt støtte plejeforældrene i at give god nok
omsorg til barnet sådan at de mestrer rollen, hvilket også gør det muligt at forebygge brud i den
tidlige anbringelse.
Arbejdet med tilknytning mellem plejebarn og plejeforældre kan være med til at forebygge og
reducere eventuelle sociale problemer. Samtidig kan det have gunstige og langvarige effekter på
relationen og på plejebarnets udvikling og psykiske sundhed.
En tryg tilknytning til plejeforældrene vil være det mest udviklingsfremmende for plejebarnet. At
give børn en tryg tilknytning fra starten af livet er afgørende for barnets relationskompetencer
også som voksen.

Tilmeldingsfrist den 1. september til mail: suje@fmk.dk

