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CFRB udbyder kurser målrettet pleje- & 
aflastningsfamilier: 
 

• De rusmiddelskadede børn 

Fokus på de følgevirkninger som børn vokser op med, når de har været udsat 

for rusmidler under fosterperioden. Herunder flg. områder: Beskrivelse af 

rusmiddelskader og følgevirkningerne. Børnenes særlige behov. Hvordan 

barnet/den unge bedst håndteres i hverdagen. Anvendelige pædagogiske 

tilgange til barnet/den unge. 

• Fra sårbart barn til sårbar ung 

Når det anbragte sårbare barn bliver teenager og skal forholde sig til 

voksenlivets udfordringer, kommer mange plejeforældre på hårdt arbejde. 

Hvordan hjælper vi bedst disse børn ind i voksenlivet. Hvilke metoder kan vi 

bruge for at lette overgangen for dem og hvilke mulige samarbejdspartnere 

kan vi benytte os af. 

• Når mor og far er plejeforældre 

Kursusdag der sætter fokus på biologiske børns vilkår: Det kan være en stor 

udfordring i hverdagen når ens forældre er plejefamilie. Hvordan påvirker det 

ens egne børns opvækst og hvad er det vigtigt at være opmærksom på. Ketty 

giver sit eget bud på hvad man som plejeforældre/biologisk forældre skal være 

opmærksom på i forhold til egne børns trivsel og udvikling. Efterfølgende 

fortæller Tenna om sine egne oplevelser af at vokse op som biobarn i en 

plejefamilie. 

• Samarbejdets kunst 

Som plejefamilie samarbejder man med en lang række fagpersoner omkring 

ens plejebarn. Flere nyere undersøgelser påpeger at en forudsætning for en 

vellykket anbringelse er et godt tværfagligt samarbejde. 

Hvad er plejefamiliens rolle i samarbejdet og hvordan kan vi være med til at 

påvirke i positiv retning. 

 

  

 

 

Mulighed for særligt 

tilrettelagte kurser 

efter ønske 

 

”Der var mange tilfredse og 

engagerede plejefamilier der gik 

hjem efter kursusdagen med Ketty 

Seratski fra CFRB. 

Ketty formidler sin viden meget 

levende, og inddrager tilhørerne på 

en god måde. Her fra Kalundborg 

kommune var vi meget tilfredse 

med undervisningen. Flere 

plejeforældre sagde bagefter at det 

var det bedste kursus de havde 

været på.” 

Ingerd Jacobe Strenov 

Familieplejekonsulent, Kalundborg 

kommune. 

 

Kontakt venligst CFRB 

for yderligere 

informationer og for 

booking af kursusdag 

 

 

 

 

CENTER FOR 

RUSMIDDELSKADEDE 

BØRN 

 
Savværksvej 27 
Slagelse, 4200 
+45 21805642 

www.CFRB.dk 
 

Facebook: 
@rusmiddelskader 

 

http://www.cfrb.dk/


 


