
Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland 

Referat fra familieplejeudvalgsmøde den 24. november 2021 
 

Tilstede var: Anders Røn Kallesøe, Helle Dansbo, Hanne Løkkegaard, Aase Larsen og Anne M Nielsen 

 

1. Planlægning af julecafemødet den 7. december kl. 9-13 

• Start med morgenkaffe, socialt samvær og kort præsentation fra alle fremmødte (medmindre vi 

bliver 40 igen;-) 

• Cathrine går på kl. 10 med: Kontrakt, lønsedler, ferie, coronatest og – vaccination. Anders har 

kontakten med Cathrine forud for mødet 

• Anders bestiller frokost og går efter platte 

2. Gennemgang af dagsorden til Landsudvalgsmøde den 30. november 

• Nyt fra kredsen er sidste cafemøde i Viborg, den kommende julefrokost samt planlægningen af 

cafemøde i Skjern med deltagelse af lokale politikere 

• Helle tager udvalgets evaluering af dette års landskonferencen samt ønsker til næste års 

landskonference med til mødet herunder henvendelsen i pkt. 4 og fortælleforestillingen ”Alt det 

Inger ser” 

3. Mail fra vores fagblad om hjælp til at finde familieplejer til artikel 

• Anne kontakter et medlem 

4. Henvendelse ift. temadag om det at være biobarn i plejefamilie 

• Henvendelsen blev drøftet og fundet ikke brugbar i vores regi  

5. Etiske dilemmaer fra det virkelige familieplejeliv (sendes til Anders) 

• Anne skriver om manglende kontrakt 

• Aase om kørsel med plejebarnet 

• Helle skriver om billeder af plejebarnet 

6. Evaluering af sidste cafe møde 

• Deltagere fra et geografisk stort område. I alt 40 deltagere heraf 16 ikke-medlemmer 

• Var det emnet og oplægsholder? Var det stedet og cafe fremfor kredskontoret? 

• Der var ikke tid eller fysisk plads til at mingle og evt. skabe nye kontakter  

• Aase spørger kontakter om deres meninger/tanker 

7. Evt. 

• Kommende cafemøde i Skjern blev fastlagt til den 24. februar. Anne undersøger og laver aftale med 

Innovest om leje af mødelokale samt forplejning 

• Lokale politikere fra Børne- og Familieudvalg inviteres – Holstebro, familieplejer Erling Mose 

Pedersen - Herning, familieplejer Vinnie Borbjerg – Ringkøbing-Skjern? 

 

 


