Velkommen tilbage på arbejdspinden efter en forrygende varm
sommer – med håb om en smuk eftersommer!
I Fabu har vi haft travlt hen over sommeren med nye opgaver inden for samvær, familieindsatser og
samarbejdssamtaler. På trods af, at så mange holder ferie, er det lykkedes at få gode løsninger sat i værk i
samarbejde med de kommuner, der har henvendt sig.

Fabu modtager et stigende antal familieindsatsopgaver, som er både komplekse og spændende at gå ind i
Derfor har vi ansat endnu en familieterapeut med stor erfaring inden for udsatte familier, børn og unge. Det
betyder, at Fabu pr. 1. september 2108 har tre fastansatte familieterapeuter, som både har erfaring med
familiebehandling og har arbejdet inden for anbringelsesområdet i rigtig mange år.
Én af vores styrker inden for familieindsatser er, at vi sætter så få konsulenter på familierne som muligt, så der
kan opbygges en tillidsrelation og familierne ikke forvirres af for mange ’kokke’. Vi har særlige priser på
familieindsatser, da det ofte er opgaver med et højt timeforbrug – se mere her
Vi mærker en stigning i antallet af opgaver med samarbejdssamtaler mellem forældre og plejeforældre
En metode, som vi ved virker fremmende på samarbejdet mellem parterne til gavn for de anbragte børn og
unge.
Til august afslutter vi det femte hold, som har uddannet sig til samarbejdssamtalekonsulenter hos Fabu. Vi har
haft kursister både fra Norge, Grønland, Færøerne og hele Danmark. Nogle af de nye
samarbejdssamtalekonsulenter har implementeret metoden som en fast del af anbringelsesarbejdet i deres
kommuner – mange melder tilbage, hvordan de arbejder med en øget forståelse for, hvordan samarbejdet
mellem de to parter er en nødvendighed for, at barnet kan udvikle sig og trives i en anbringelse uden for
hjemmet. Fabu afholder et årligt kursusforløb i Samarbejdssamtaler for nye interesserede – se mere her. Det
næste kursus afvikles i foråret 2019.
Tag et kig på efterårets kurser for kommunernes medarbejdere og plejeforældre – herunder en gratis
temaeftermiddag
Vi er som altid behjælpelige med samværsløsninger, §50, §54, supervision til jeres plejeforældre, match
mellem barn og plejefamilier, undervisning af jeres plejefamilier i kommunerne, sparring til kommunale

medarbejdere og meget andet. Hvis I står med en udfordring, som rækker ud over det, der kan ses på vores
hjemmeside, så ring og få en samtale eller et uforpligtende møde om, hvad vi kan gøre for jer. Vores 24
erfarne socialfaglige medarbejdere er klar til at finde en løsning.

Med venlig hilsen
Marianne Folden
Direktør

Sikker mail kan sendes til sikkerpost@fabu.dk

