
Familieplejens sommer nyhedsbrev 2022 

                    
Kære pleje- og aflastningsfamilier. 

Nu går vi sommerferien i møde, og vi er alle 

vendt tilbage til mere normale forhold.  

Corona-pandemien har nu i meget lang tid 

præget jeres og plejebørnenes hverdag og 

været udfordrende på rigtig mange måder.  

 

Vi ønsker jer alle en rigtig god 

sommer. 

 

Omstrukturering i Kolding kommune. 

Familieplejen er i april 2022 flyttet ind på Familiecenteret, nærmere betegnet 

Tinghøj. 

Adressen er 

Tingvejen 6, 6000 

Kolding.  

Der er et skilt på 

hoveddøren der 

viser dig vej. Ved 

Familieplejens dør er 

der en dørklokke der 

ringer hos os på 2. 

sal. 

 

 



Familieplejens nye leder: 

Jeg hedder Pia Hass Møllerskov og er afdelingsleder på Tinghøj -og nu den ”nye” 

leder af Familieplejen.  

Jeg blev ansat på Tinghøj som afdelingsleder 

december 2018 – Tinghøj er et socialpædagogisk 

behandlingssted under familiecenteret Kolding 

Kommune.  

Vores 2 døgnafdelinger på Tingvejen er for børn og 

unge i alderen 2-25 år.  

Min Uddannelsesmæssig baggrund er at jeg er 

uddannet pædagog, har blandt andet en diplom i 

ledelse, kulturskabende ledelse, master i spise og 

adfærd design -og er uddannet traumebehandler.  

Jeg har arbejdet i mere end 35 år med børn og unge 

Jeg er på 3. af 4 år på danske familie terapeutisk institut i Århus hvor jeg læser til 

familie -og par terapeut.   

Hvis I plejeforældre har brug for at tale med mig, - kan jeg kontaktes: 

Tlf. 91170015 eller på mail: Pihm@kolding.dk 

Familieplejen hører under Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Nedenstående er 

organisationsdiagram over Familieplejens placering. 
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Supervisionsgrupper     

Vi har ledige pladser i vores supervisionsgrupper for 

plejeforældre. 

Kom og vær med, - og mød dine plejeforældrekolleger.  

Supervisionen afholdes i mødelokale på Tinghøj. 

Rammen er at vi mødes 6 gange årligt om formiddagen fra 9-12. 

Du kan kontakte din familieplejekonsulent og oplyse at du ønsker at være med i en 

gruppe.  

Vi vil også meget gerne i dialog med jer som allerede er i supervisionsgrupperne, - 

og fortælle at I har mulighed for at ” prøve en anden gruppe”.  

Vi kaster således alle bolde op i luften og giver dig mulighed for at prøve en anden 

gruppe og supervisor. 

Vi konsulenter er alle glade for at have jer i grupperne, - men vil ikke stavnsbinde jer 

til os. Vi har et fagligt perspektiv på supervisionsgruppen, og finder det naturligt at I 

ønsker at få nye faglige oplevelser.  

Så meld blot ind til din konsulent hvis du har et ønske om at skifte. 

 

 

”Min Løn”App til registrering af kørsel og aflastning.  

     

Der har været nogle udfordringer med at få Løn App’en til at 

fungere som vi ønskede det, men nu skulle det være løst. Der 

sendes besked i SOFUS til jer i Sofus når der er relevant nyt om 

denne App. 

Og på Familieplejens hjemmeside er der information om anvendelsen af denne App. 

 



 

Personalemøde for plejeforældre og aflastningsforældre afholdes som vanligt i 

september måned. 

Så venligst reservér torsdag d.29. september kl. 19 til kl. 21.30.  

Det afholdes på Nicolaiplads 6 i Festsalen i kælderen.  

I er velkommen til at indsende ønsker til dagsorden, - send din familieplejekonsulent 

en mail med indholdet. 

Den foreløbige dagsorden ser således ud: 

Kl. 19:00- 19:10  Velkomst v. Pia. 

Kl. 19:10-19:30  Præsentation af mentaliseringsbaseret terapi, - MBT v. Jette. 

Kl. 19:30-19:45  Spørgsmål til MBT. 

Kl. 19:45-20:00  Præsentation af familiecenteret v. Janne Thiel Doctor 

Baggrund for organisationsændring samt oplysning om 

afdelingerne. 

Kl. 20:00 – 20:15  Præsentation myndighed BØRN /BUF v. Søren Jensen  

Kl. 20:15 -20:30  Præsentation myndighed UNGE/ SAF v. Dorthe Hedensted 

TEMA: Hvilken betydning har den nye organisationsændring 

for plejebørn og jer plejefamilier?   

Kl. 20:30   Kaffe og sødt. 

Kl. 20:45 -21:30  Spørgsmål fra plejefamilierne.  

Tilmelding skal ske senest d. 22.9.22 til Pia Hass Møllerskov på Pihm@kolding.dk 
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SOFUS It- systemet har nu været i gang hos os i Familieplejen i 1 år. 

Alt nyt kan jo som bekendt være svært, - og vi familieplejekonsulenter har været nye 
i brug af dette system, - samtidig med at I plejeforældre skulle i gang med at bruge 
det. 

Familieplejekonsulenterne er glade for dette IT- værktøj og håber også at I er 

kommet godt i gang med at anvende dette. 

Vores kursuskatalog er i SOFUS, og det er kun derigennem at du/ I kan tilmelde jer 

temadagene. 

I skal hver især tilmelde jer i SOFUS, - så hvis I møder op som par, - skal I sørge for at 

være tilmeldt hver især i SOFUS. 

Når vi får PowerPoints eller andet materiale fra underviserne på temadagene, - vil vi 

lægge dette i Biblioteket i Sofus. På denne måde kan alle plejeforældre, - også dem 

der ikke har deltaget i temadagen, - få glæde af materialet.  

 

Hvem er rådgiver?                                               

Hvis I som plejefamilie er i tvivl om, hvem der er 

socialrådgiver for jeres plejebarn, bedes I ringe til 

administrativ medarbejder i Familierådgivningen på tlf. 79790102. 

 

Sommerferien hos os i Familieplejen afvikles således  

Jacob Bech Hjortlund                  29, 30,31  

Annette Gaarde Brøndsholm    29, 30, 31 

Dorte Lassen                                 31, 32,33 

Susanne Weibeck                        26, 32, 33 

Pia Hass Møllerskov                    29, 32 

 



 

 

 

 

 

 


