
VITA´s værdisæt

Respekt - for vores samarbejdspartnere, 
brugerne og den enkelte medarbejder i 
organisationen. 
Udvikling - en stadig udvikling 
og evaluering af projekter og 
arbejdsmetoder og af den enkelte 
medarbejders kompetencer. 
Kvalitet - grundighed og ansvarlighed i 
arbejdet. 
Omsorg - empati og involvering i 
brugerne og en ansvarlig og omsorgsfuld 
personalepolitik.
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C E N T E R  F O R  S O C I A L T  A R B E J D E

Denne måneds 

tema:

Familiepleje 
– Fonden VITA 
som supplement 
til kommunerne 

Fonden VITA - et supplement til kommunerne
Du og dine kolleger ønsker naturligvis at løse jeres opgaver på socialområdet fagligt 

forsvarligt – og samtidig effektivt. Vi har derfor udviklet en organisation, der også 

fungerer som supplement til kommunerne.

Vi tilbyder med andre ord en hjælpende hånd i form af delydelser, som I ikke selv ønsker 

at udføre, mens vi lader jer om at tage overordnet vare på sagen.

Vi vil gerne imødekomme alle de forskellige henvendelser, vi modtager fra kommunerne, 

og har derfor udviklet en organisation, som dækker bredt inden for arbejdet med 

udsatte børn og unge samt deres familier.

Vi udvikler løbende organisationen og opdaterer vores viden på de områder, 

kommunerne efterspørger – så vi netop kan være det supplement, I har brug for. 

Fonden VITA råder over et stærkt felt af socialkonsulenter med vide kompetencer. 

Desuden har vi et bredt korps af erfarne freelancepædagoger, socialrådgivere og 

familieterapeuter tilknyttet, som vi trækker på i forskellige sammenhænge.

Det giver os stor faglig bredde og fleksibilitet, så vi kan løse og matche opgaver, 

der kræver noget særligt. Det kan være opgaver, som skal skræddersys – eller hvor 

tidspunktet på dagen er afgørende for, at det sociale arbejde lykkes.  

Du kan læse meget mere om vores forskellige ydelser på vores hjemmeside 

www.vita-csa.dk

Næste måned omhandler:
Forældreevneundersøgelser, Familiebehandling og Efterværn

Fonden VITA – center for socialt arbejde blev stiftet i 2007 af foreningerne:
Familieplejen Midt | Nord (Familieplejen i Århus og Ringkøbing amter), 
Familieplejen i Vejle og Ribe amt og CAFA-syd (Familieplejen i Sønderjyllands amt)



Delydelser inden for 
familiepleje 
Fonden VITA – center for socialt arbejde er 

for længst sprunget ud som en professio-

nel konsulentvirksomhed.

På familieplejeområdet er vi en seriøs sam-

arbejdspartner for de kommuner, der har 

oprettet egen familieplejeafdeling. En del 

kommuner har allerede fået øjnene op for 

det interessante i et samarbejde med VITA 

og har aftaler med os om ydelser, der sup-

plerer deres eget familieplejearbejde.

Fonden VITA bygger bro mellem erfaringer 

og fornyelse.

Vi har rødder i familieplejeforeningerne 

i Jylland med alle de erfaringer, det giver 

– inklusiv et stort netværk af plejefamilier. 

Og vi arbejder løbende på at omsætte ny 

viden på familieplejeområdet til nye ydel-

ser og samarbejdsformer til gavn for både 

kommunerne, plejebørnene og deres fa-

milier.
Fonden VITA: 
Et supplement til kommu-
nerne. Læs mere herom på 
bagsiden.
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Hænger vi så 

ikke på at 
betale dem, 
indtil Jens 

fylder 18 år og 
forlader 

plejefamilien?

Fonden VITA tilbyder en vifte af delydelser 

på familieplejeområdet.

Fælles for dem er, at vi gennem dialog med 

jeres kommune skræddersyr ydelserne til 

kommunens, det enkelte barns og den 

enkelte plejefamilies behov. Her er nogle 

eksempler:

•  Vi kan opstarte et familieplejeforhold, 

herunder matche plejebarn og 

plejefamilie og sørge for en ordentlig 

indkøring i plejefamilien. For mange 

kommuner er denne del meget 

ressourcekrævende, og nogen 

gange kan det være en fordel at 

lægge dette arbejde ud til en ekstern 

samarbejdspartner, der arbejder 

loyalt i forlængelse af handleplanen. 

Kommunen overtager sagen, når den 

”kører”.

•  Vi kan supervisere plejefamilier 

og grupper af plejefamilier. Vi har 

konsulenter, der er uddannede 

supervisorer og har stor erfaring i 

at supervisere plejefamilier. Vi kan 

bevare overblikket og adskille rollen 

som supervisor fra det almindelige 

tilsynsarbejde.

•  Vi forestår netværksanbringelser, som 

vi har stor erfaring med. Vi bliver brugt 

af forskellige kommuner til denne 

type anbringelser, da de kan være 

ekstra tidskrævende, og der kan være 

geografiske hensyn.  

•  Vi kan forestå sparring eller 

støtte til sagsbehandlere eller 

familieplejekonsulenter i konkrete 

anbringelsessager.     

•  Vi afholder erfa/workshops for grupper 

af plejeforældre. Vi har løbende en 

til to grupper kørende, som også nye 

plejeforældre kan tilmelde sig.

•  Vi afholder kurser for plejeforældre. Vi 

sender kursustilbud ud to gange om 

året. Du kan læse om de aktuelle kurser 

på vores hjemmeside. 

•  Vi kan føre tilsyn i plejefamilier – både 

på den ”gammeldags måde” og i 

afgrænsede perioder, hvor kommunen 

som følge af sygdom, travlhed eller 

af andre årsager har brug for ekstra 

hænder, også til børnesamtalen.

Vores tilsyn omfatter rapporter om 

plejeforholdet efter behov – og 

de indeholder altid en konklusion 

og vurdering, der fastholder det 

langsigtede perspektiv og mål/delmål 

for anbringelsen.  

• Vi tager os også af akutanbringelser. 

Vi har plejefamilier, der står parat til 

akutopgaver. 

• Vi yder intensiv – og afgrænset 

– støtte ved særligt vanskeligt 

forældresamarbejde.

• Vi har særlige kompetencer og 

erfaringer med familiepleje til etniske 

minoritetsbørn/unge. Dette gælder 

både matchning, tilsyn og samtaler 

med børnene.

 Skal vi ikke  
hyre Fonden 
VITA, når Jens 

skal i  
familiepleje 

 Nej, nej, det var i 
gamle dage. I dag 

er Fonden VITA  
gearet til alle  

mulige delopgaver i 
forbindelse med  

familiepleje. 
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