
På Randers Social- og Sundhedsskole tilbyder vi mange kursusmuligheder for familieplejere. Her har vi samlet de 
relevante kurser, så du kan danne dig et overblik over de aktuelle muligheder.
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Uddannelse af 
familieplejere

Bliv familieplejer

47873 Arbejdet som familieplejer
5 dage 
(Den lovpligtige grunduddannelse)
Efter kurset kan du:
• drage omsorg for et eller flere plejebørn og støtte 

barnets/den unges faglige, personlige og sociale 
udvikling 

• fremme stabile, trivselsfremmende relationer gen-
nem aktiv inddragelse af barnet/den unge 

• understøtte barnets/den unges interesser, læring 
og deltagelse i hverdagslivet i og uden for plejefa-
milien. 

• støtte barnets/den unges relation med forældre, 
pårørende og øvrige netværk, 

• indgå i et inddragende og respektfuldt samarbej-
de omkring barnet/den unge og har forståelse for 
relationens betydning

• afklare egen families ressourcer og begrænsninger 
i forhold til opgaven som plejefamilie. 

48571 Arbejdet som netværksplejefamilie 
4 dage
Efter  kurset kan du:
• drage omsorg for et barn eller en ung, 
• støtte barnets/den unges faglige, sociale og per-

sonlige udvikling 
• inddrage barnet/den unges perspektiver og 

medvirke til at skabe sammenhæng i barnet/den 
unges liv.

• respektfuldt støtte barnet/den unges relation til 
forældre og andre betydningsfulde personer  

• arbejdet som konkret godkendt plejefamilie ud fra 
relevant lovgivning

• indgå i relevant og forpligtende samarbejde med 
myndighedspersoner og andre professionelle om-
kring barnet/den unge

Efteruddannelse af familieplejere

42920 Arbejdet som aflastningsfamilie
2 dage 
Efter kurset kan du:
• yde omsorg for børn og unge i aflastning 
• etablere relation til barnet/ den unge og samarbej-

de med forældrene og andre 
• udvise forståelse for børnenes forskellige bag-

grunde 
• udføre arbejdet på baggrund af kendskab til de 

grundlæggende lovkrav for aflastningsfamilier
• reflektere over, hvilke krav arbejdet som aflast-

ningsfamilie stiller til egne ressourcer og kompe-
tencer.

Side 1

45748 Netværksanbringelser
2 dage
Efter  kurset kan du:
• arbejde ud fra kendskab til relevant lovgivning og 

viden om netværksanbringelsens særlige kvalite-
ter, problemstillinger og dilemmaer. 

• arbejde professionelt med barnet og adskille dette 
arbejde fra den private relation til barnet og dets 
forældre. 

• vurdere, hvilke krav det stiller til egne ressourcer 
og kompetencer at arbejde med børn fra eget 
netværk.

• erkende, at varetagelsen af opgaven kan kræve 
professionel støtte

45315 Anbragte børns udvikling
2 dage
Efter kurset kan du:
• yde en forebyggende og målrettet indsats i forhold 

til plejebarnets udvikling. 
• udvise forståelse for barnets reaktions- og hand-

lemønstre 
• anvende viden om de psykiske og sociale konse-

kvenser af omsorgssvigt, 
• omsætte viden til konkret støtte, omsorg og 

aktiviteter

40624 Arbejdet med anbragte børns livshistorie 
2 dage
Efter kurset kan du:
• støtte det anbragte barnet i at blive bekendt med 

sin egen livshistorie 
• anvende metoder til sammen med barnet at sam-

menfatte barnets historie. 
• støtte barnet i at finde sine rødder og få skabt den 

nødvendige kontinuitet i sit liv. 
• vise respekt for barnets historie. 
• støtte barnet i at inddrage opholdet i det pædago-

giske døgntilbud som en del af barnets fortsatte 
historie.

47468 Samarbejde med plejebarnets forældre
/netværk 
2 dage
Efter kurset kan du:
• samarbejde med plejebarnets forældre og øvrige 

netværk.
• Udvise forståelse for samarbejdets betydning for 

plejebarnets trivsel og udvikling
• aktivt støtte samværs- og andre relationer mellem 

plejebarnet og forældre/netværk.  
• indgå i samarbejdet med respekt for plejebarnets 

kultur og baggrund. 
• tage udgangspunkt i barnets rettigheder, herunder 

barnets ret til samvær, barnets synspunkter og 
barnets bedste.
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Hold øje med hjemmesiden:
www.sosuranders.dk/kurser/  

Og følg os på Facebook for at holde dig
opdateret: www.facebook.com/sosuranders/

45746 Plejebarnets relations til plejefamilien børn
2 dage 
Efter kurset kan du:
• styrke plejebarnets kompetence til at fungere i  
 en familie og skabe relationer til plejefamiliens  
 egne børn.
• håndtere de interessekonflikter i form af bl.a.  
 jalousi og forfordeling, der kan opstå mellem  
 plejebarnet og egne børn. 
• medvirke til, at samspillet mellem plejebarnet og  
 egne børn udvikles ud fra deltagerens bevidste  
 pædagogiske handlinger.

40157 Arbejdet med plejebørn i puberteten 
2 dage
Efter  kurset kan du:
• skabe udviklingsmuligheder for plejebarnet i 

puberteten og dermed støtte plejebarnets iden-
titetsudvikling ud fra forståelse af plejebarnets 
baggrund

• håndtere og rumme plejebarnets pubertetskonflik-
ter, både i forhold til plejeforældrene og i forhold 
til de biologiske forældre

48600 Anbragte børn og unge med anden etnisk 
baggrund 
2 dage 
Efter kurset kan du:
• i samråd med barnet/den unge og dets familie 

aktivt fremme inklusion og modvirke marginalise-
ringsprocesser i skole, fritid og eget netværk.

• inddrage barnet/den unge i dansk kultur, herunder 
udfolde mangfoldigheden af synspunkter, holdnin-
ger og værdier i et demokratisk samfund 

• medvirke til, at barnet/den unge øger sine mulig-
heder og handlekompetencer i det danske sam-
fund.

• kan arbejde relationelt for, at fremme barnet/ den 
unges mentale sundhed herunder genkende even-
tuelle sorg-, traume- og krisereaktioner.

• reflektere over egen kulturelle for- og selvforstå-
else med henblik på at anerkende og håndtere 
barnets/den unges situation.

48765 Børn og unge med angst 
2 dage
Efter  kurset kan du:
• arbejde ud fra kendskab til relevant lovgivning og 

skelne mellem patologisk angst og udviklings-/
hverdagsangst, som er almindeligt forekommende 
hos børn og unge.

• handle på symptomer og kan arbejde understøt-
tende med metoder og indsatser i et tværfagligt, 
inkluderende miljø 

• arbejde tæt sammen med familien, dagtilbud, 
skole og fritidsområdet i barnets sociale fælles-
skaber for at hindre isolation og udsathed.

• inddrage barnet eller den unge i indsatsen; 

• sætte mål, der er meningsgivende og realistiske 
for barnet eller den unge.

• vurdere både muligheder og begrænsninger i hver-
dagslivet i henhold til angstens karakter.

49492 De retslige rammers betydning for pleje- 
familien 
2 dage
Efter kurset kan du:
• udvise forståelse af sammenhænge om retlige  
 rammer og vilkår som plejefamilie 
• forholde sig til dette i samspillet og inddragelsen  
 af plejebarnet/den unge, i samarbejdet med de  
 biologiske forældre og kommunen
• analysere og handle i forhold til ansvar og   
 dilemmaer der omhandler tavshedspligten,   
 underretningspligten og fysisk magtanvendelse  
 ud fra Lov om voksenansvar og bestemmelserne  
 om nødret og nødværge i straffeloven.
• arbejde efter handleplaner i et samarbejde med  
 kommunen og ud fra en juridisk ramme, der  
 sikrer at barnet/den unge opnår samme mulig 
 heder for personlig udvikling, sundhed og et selv- 
 stændigt voksenliv.

Andre relevante efteruddannelser

40961 Børn og unge med syge/misbrugende forældre
3 dage

47871 Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug 
3 dage

47981 Mennesker med udviklings- og adfærdsfor-
styrrelser
3 dage

41251 Opsporing af selvskadende adfærd
2 dage

48390 Arbejdet med lav effektive metoser
2 dage
48670 Mentalisering
3 dage

44864 Sociale medier i børne- og unge kulturen 
3 dage


