
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundkursus til  
netværksplejefamilier 
 

 

CESA – Center for Socialt Arbejde udbyder aktuelt det lovpligtige 

grundkursus, der fungerer som en integreret del af godkendelses-

processen som netværksplejefamilie. 

  



 

Formål: 

Grundkurset giver den nødvendige information og relevant viden om det at være 
netværksplejefamilie, således netværksplejeforældrene får mulighed for at tilegne sig 
de nødvendige ressourcer for at give barnet/den unge den omsorg og støtte, som 
han/hun har brug for. 
 
 

Omfang: 

Grundkurset strækker sig over 4 undervisningsdage, hvor der lægges vægt på aktiv 
deltagelse samt refleksion over det præsenterede materiale. Grundkurset afholdes på 
følgende datoer: 
 
Lørdag den 23. september og søndag den 24. september 2023, lørdag den 7. oktober 
og søndag den 8. oktober 2023. Alle dage fra kl. 9.00 – 16.00 
 
I forbindelse med undervisningen vil fortæringen bestå af kaffe/te og rundstykker ved 
ankomst, frugt og isvand i pauser, frokost med drikkevarer og eftermiddagskaffe med 
kage. 
 

 

Indhold: 

Til hver kursusdag vil programmet for den følgende dag blive præsenteret og udleveret 

til alle. Overordnet vil følgende læringsmål forventes opnået ved undervisningen: 

 

Læringsmål 1. dag. 

• Kan indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med professionelle omkring 

barnet til barnets bedste. 

• Kender de lovgivningsmæssige rammer for plejefamiliefunktionen. 

 

Læringsmål 2. dag. 

• Udvikle indsigt i og kende egne ressourcer og begrænsninger i forhold til at drage 
omsorg for plejebarnet. 

• Motivere og understøtte kursisternes interesse i at tilegne sig ny viden og nye 
handlekompetencer som plejeforældre. 

• Understøtte stabilitet og sammenhæng i barnets og den unges liv og drage 
omsorg for et barn eller ung i pleje, herunder tage hensyn til følgerne af 
anbringelsen og andre særlige behov. 



 
• Kan støtte barnets samvær med forældre, pårørende og øvrige netværk med 

udgangspunkt i barnets bedste og indgå i trivselsfremmende, inddragende og 
respektfuldt samarbejde. 

 

Læringsmål 3. dag 

• At udvikle indsigt i og kende egne ressourcer og begrænsninger i forhold til at 
drage omsorg for et plejebarns trivsel. 

• At motivere og understøtte kursisternes interesse i og motivation for at tilegne sig 
ny viden og nye handlekompetencer som plejeforældre. 

• At understøtte stabilitet og sammenhæng i barnets og den unges liv og drage 
omsorg for et barn eller ung i pleje, herunder tage hensyn til følgerne af 
anbringelsen og andre særlige behov. 

• At fremme plejebarnets eller den unges selvstændighed, trivsel, sundhed og 
udvikling gennem inddragelse af plejebarnet i forhold til hjem, dagtilbud, 
skolegang og fritid. 

 

Læringsmål 4. dag 

• At udvikle indsigt i og kende egne ressourcer og begrænsninger i forhold til at 
drage omsorg for et plejebarns trivsel.  

• At motivere og understøtte kursisternes interesse i og motivation for at tilegne sig 
ny viden og nye handlekompetencer som plejeforældre. 

• At understøtte stabilitet og sammenhæng i barnets og den unges liv og drage 
omsorg for et barn eller ung i pleje, herunder tage hensyn til følgerne af 
anbringelsen og andre særlige behov. 

• At fremme plejebarnets eller den unges selvstændighed, trivsel, sundhed og 
udvikling gennem inddragelse af plejebarnet i forhold til hjem, dagtilbud, 
skolegang og fritid. 

 

 

 



 

Sted: 

Grundkurset finder sted i CESAs lokaliteter på Odensevej 70, 5750 Ringe. 

Hvem er vi og kontakt 

CESA er en innovativ forening, der sælger ydelser indenfor det sociale område. 
Indsatsen tilrettelægges ud fra brugerens behov, og vi lægger vægt på høj socialfaglig 
kvalitet. Værdigrundlaget er humanistisk, og vi arbejder ud fra den grundlæggende 
opfattelse, at en persons udvikling sker i et anerkendende samspil mellem mennesker. 
Vi er samtidig en non profit forening med konkurrencedygtige priser. 
 
Vi har nogle faste ydelser men laver gerne individuelle løsninger, der er skruet sammen 
efter borgerens og kommunens behov. Vi tilrettelægger vores konsulentydelser, så 
ydelsen er i overensstemmelse med kommunens politik og de standarder for 
sagsbehandling, der er gældende for kommunen. 
 
 
Er der spørgsmål til grundkurset, så er I velkommen til at kontakte os:  
 

 
 

 

 Gitte Nim 
 Mobil: 2298 4426 
 gn@cesa.dk 
 

 Palle Tofte 
 Mobil: 2083 0166 
 pt@cesa.dk 
 

Jeanette Kvalvig 
Mobil: 2157 0654 
jk@cesa.dk 
 

Christian Gadegaard 
Mobil: 5170 2633 
cg@cesa.dk 

 
 
 
 
 

CESA – Center for Socialt Arbejde 

 
Hovedkontor 
Odensevej 70, 5750 Ringe 
 
Satellitkontor i Jylland 
Tlf: 62 62 39 72 
www.cesa.dk 
post@cesa.dk 


