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Faglig supervision og undervisning i familieplejen v.

 
 
Til trods for plejefamiliernes stigende professionaliseri
hvor det lykkedes succesfuldt at integrere barnet,
familier i Danmark. Dette stiller store kra
rammen af det almene, og ofte sikres dette bedst ved tilbud o
med fokus på den bedst mulige anbringelse
børn med komplekse problemstillinger og
sværhedsgrad.  
 
JHO Consult yder til disse plejefamilier, og i mange tilfælde også til andre 
familieplejekonsulenten, biologisk familie
supervision, undervisning, og endvidere i nogle tilf
dette giver mening i forholdet til barnets ald
det superviserende arbejde, med henblik på at opn
  
Nærmere beskrivelse af de enkelte elementer 
 
 
Sagssupervision: Her afdækkes faglige problemstillinger i de situationelle sammenhænge i den 
hverdag, og der superviseres i forholdet til hensigtsmæssige muligheder for at håndtere udfordringerne. 
Endvidere hjælpes også, hvor dette er rel
de private, som de faglige, således det er synligt
dette. Der superviseres med fokus på at skabe 
pædagogiske/personlige udviklingsområder for plejeb
 
Personlig supervision: I det faglige arbejde kan dukke områder op, der
personlige udfordringer. Supervision har her fokus på at finde sunde måder at håndtere disse på i den 
faglige hverdag, til gavn for såvel den enkelte 
 
Faglig supervision og undervisning: Faglig supervision er en tilbundsgående superviserende 
undervisningsform, hvor der typisk arbejdes med et emne, som enten dukker op i den almene 
sagssupervision, eller som der er blevet ytret ønske om at arbejde med. Det kan væ
tværfagligt samarbejde, håndtering af særligt udfordrende 
håndteringen af særligt udfordrende adfærd 
den hensigtsmæssige håndtering af dette 
eller i plejebarnets andre omgivelser, herunder skole
orienteret end sagssupervisionen, og har ofte 
oftest i anvendelsen af, og opstillingen af 
disse i den almene hverdag. Dette med fokus
plejebarnet, også hvor der kan være væsentl
  
Øvrige opgaver: Kan indbefatte ønsket om skriftlig dokumentation, deltagelsen i tværfaglige møder, 
deltagelsen som konfliktmægler ved op
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iliernes stigende professionalisering, er rammen for det pædagogiske arbejde stadig, 
succesfuldt at integrere barnet, oftest den samme ramme, som for andre og almene 

Dette stiller store krav til plejefamiliens evne til integration af det spec
sikres dette bedst ved tilbud om løbende faglig undervisning og super
anbringelse af barnet. Dette særskilt hvor der er tale om anbringe

plekse problemstillinger og multiple og overlappende diagnoser, ofte flere med h

, og i mange tilfælde også til andre omkring plejefamilien, herunde
biologisk familie, ledelsesteamet/samarbejdsteamet, og evt. aflastnings

endvidere i nogle tilfælde terapeutiske forløb til det anbragte barn
barnets alder, kompetencer og behov, kan barnet indgå i delelementer a

de, med henblik på at opnå størst mulig harmoni i anbringelsen. 

lementer ved supervision i plejefamilier:  

faglige problemstillinger i de situationelle sammenhænge i den 
hverdag, og der superviseres i forholdet til hensigtsmæssige muligheder for at håndtere udfordringerne. 
Endvidere hjælpes også, hvor dette er relevant, til hvordan dette deles med plejefamiliens 

, således det er synligt, hvad der arbejdes med, og hvordan der arbejdes med 
på at skabe og vedligeholde en systematisk indsats overfor 

klingsområder for plejebarnet. 

I det faglige arbejde kan dukke områder op, der kræver erkendelse og håndtering af 
personlige udfordringer. Supervision har her fokus på at finde sunde måder at håndtere disse på i den 
faglige hverdag, til gavn for såvel den enkelte i familien, som for den professionelle indsats i familiep

Faglig supervision er en tilbundsgående superviserende 
undervisningsform, hvor der typisk arbejdes med et emne, som enten dukker op i den almene 
sagssupervision, eller som der er blevet ytret ønske om at arbejde med. Det kan være emner som 
tværfagligt samarbejde, håndtering af særligt udfordrende samarbejde med det anbragte barns 

ærligt udfordrende adfærd ved barnet: eksempelvis forståelsen af relevante diagnoser og 
den hensigtsmæssige håndtering af dette i forholdet til det almene liv og den almene hverdag i familien, 

herunder skole. Dermed er den faglige supervision mere generelt 
, og har ofte mere præg af konkret undervisning. Endvider

opstillingen af pædagogiske udviklingsplaner, samt det praktiske 
Dette med fokus på at skabe, at der arbejdes systematisk med 

også hvor der kan være væsentlige udfordringer i forholdet til barnets udvikling.

Kan indbefatte ønsket om skriftlig dokumentation, deltagelsen i tværfaglige møder, 
pståede konflikter i samarbejdet, eller som beskrevet ovenfor kan der 
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gogiske arbejde stadig, 
mme, som for andre og almene 

ration af det specialpædagogiske, i 
øbende faglig undervisning og supervision, 

r er tale om anbringelser af 
, ofte flere med høj 

ing plejefamilien, herunder 
aflastningssted, 

det anbragte barn, eller hvor 
indgå i delelementer af 

 

faglige problemstillinger i de situationelle sammenhænge i den konkrete 
hverdag, og der superviseres i forholdet til hensigtsmæssige muligheder for at håndtere udfordringerne. 

lejefamiliens omgivelser, såvel 
vordan der arbejdes med 

ndsats overfor 

kræver erkendelse og håndtering af 
personlige udfordringer. Supervision har her fokus på at finde sunde måder at håndtere disse på i den 

sionelle indsats i familieplejen.  

Faglig supervision er en tilbundsgående superviserende 
undervisningsform, hvor der typisk arbejdes med et emne, som enten dukker op i den almene 

re emner som 
det anbragte barns forældre, 

eksempelvis forståelsen af relevante diagnoser og 
almene hverdag i familien, 

. Dermed er den faglige supervision mere generelt 
Endvidere undervises 
praktiske arbejde med 

med indsatser for 
barnets udvikling. 

Kan indbefatte ønsket om skriftlig dokumentation, deltagelsen i tværfaglige møder, 
, eller som beskrevet ovenfor kan der 
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være behov for konkret terapeutisk arbe
som andel af en supervisionsaftale, men aftales løbende 
 
Tidsmæssig ramme: Aftales unikt med
 
Opsigelse: Vi foreslår at aftalen genforhandles årligt, men at der tages hensyn til 
arbejde, således der gives til at afholde afs
over dette foreslår vi at samarbejdsaftaler gensidigt kan
der laves en fast ramme for bevilling, og 
udviklingen og tilbageværende udfordringer, såle
supervisioner, hvor det skønnes væsentligt
tilfælde vil vi opfordre til at man rekvirerer en 
 
 
 
For priser og fastlæggelse af konkret sa
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for konkret terapeutisk arbejde med det anbragte barn. Disse opgaver løses ikke umi
men aftales løbende ved henvendelse til JHO Consult. 

tales unikt med bestiller. 

Vi foreslår at aftalen genforhandles årligt, men at der tages hensyn til det igangværende 
således der gives til at afholde afsluttende supervisioner og sikre det fremadrettede arbejde

at samarbejdsaftaler gensidigt kan opsiges pr. løbende måned plus en måned
en fast ramme for bevilling, og i god tid forinden bevillingens udløb, at der evalueres 

tilbageværende udfordringer, således man sikrer at der kun går tid til at afsluttende 
, hvor det skønnes væsentligt. Dette kan ofte ske kortvarigt og telefonisk - men i nogle 
opfordre til at man rekvirerer en statusrapport hos os. 

konkret samarbejdsaftale kontakt venligst JHO Consult.  
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løses ikke umiddelbart, 
 

et igangværende 
sikre det fremadrettede arbejde. Ud 

d plus en måned, eller at 
alueres på 
afsluttende 
men i nogle 


