
Flaske-familier til killinger søges. 

Vi søger plejefamilier til moderløse killinger fra alderen 1 – 4 uger. Forudsætningen er, at killingerne har 

fået råmælk fra deres mor, da dette er væsentligt for deres trivsel/fremtid. Derefter har de på en eller 

anden måde mistet deres mor. De er for små til at spise selv og bliver indleveret til Nordjyllands Internat.  

Måden vi hjælper på er, at vi sender disse små killinger ud til udvalgte plejefamilier, som vi kalder 

flaskefamilier. Disse familier har viden til at tage sig af den opgave, det er at flaske på killingerne, indtil de 

kan spise selv. Udstyr udleveres fra internatet. 

Familier bliver udvalgt på baggrund af forskellige kriterier:  

• De har været til informationsmøde, og fået viden omkring flaskekillinger 

• De har erfaring med kat selv 

• Der sørges for et roligt og trygt miljø 

• De optimalt set har en voksen kat som killingerne med tiden kan spejle sig i. Katten skal ikke 

nødvendigvis fungere som plejemor/amme 

• De kan tage op til 6 killinger ad gangen 

• De er robuste og indstillet på at det er en benhård opgave, hvor udfaldet ikke altid vides på 

forhånd 

• De har bil og kan til enhver tid køre frem og tilbage, hvis behovet opstår 

• De er med i vores lukkede Facebook gruppe og kan reagere hurtigt, hvis vi får brug for hjælp  

• De står til rådighed i perioden maj – marts. Efter aftale naturligvis. 

Killingerne sendes aldrig ud alene og vi vil sørge for at de kommer ud til flaskefamilier som regel 3 – 6 

killinger i et kuld. 

Man skal være indstillet på, at der skal gives mad ca. hver 3-4 time døgnet rundt, indtil de er ca. 4 uger. 

Hver killing får en følge-journal, hvor det forventes af flaskefamilien, at man journalfører.  

Der vil være jævnlige sundhedseftersyn af killingerne på Nordjyllands internat, så af logistiske årsager må 

man ikke bo for langt væk.  

Når killingerne fylder 12 uger skal de tilbage til internatet, hvorefter internatet finder nye hjem til dem.  

Det at være en plejefamilie for så små killinger er en hård men også utrolig givende opgave, hvor man 

virkelig gør en forskel for de enkelte killinger. At se dem vokse og blive stærke og tillidsfulde er noget af det 

bedste vores plejefamilier ved. Man skal være indstillet på, at killingerne ikke er renlige, når de er så små, 

og man skal derfor hjælpe dem med at komme af med begge dele, og der vil givetvis også være en del 

rengøring forbundet med opgaven. Har det ikke skræmt dig/jer helt væk og vil I høre mere om at være en 

del af vores flaskefamilier, er I velkommen til at sende en mail til vores Souschef Nicoline Kolind på e-mail 

nko@dyrenesbeskyttelse.dk med kort info om jer selv. 


