Idéen med flerfamilie tilbud

FlerFamilietilbud i
Er at vi sammen med forældre og pædagoger fra barnets børnehave ønsker at
medvirke til at skabe forandringer, der
giver en bedre hverdag for det enkelte
barn. Dette er med fokus på barnets egen
aktive rolle i forhold til andre muligheder,
hvor forældrene har en vigtig rolle i at
være aktivt støttende og vejledende til at
skabe forandringer barnets adfærd og
forandringer i dagligdagen
Måden vi arbejder på er, at følge og
støtte barnets vilje til udvikling og forandring i en social sammenhæng. Dvs. der
medvirker 4-6 familier, som samtidig kan
påvirke og støtte hinanden og hinandens
børn..
Forældrene laver i samarbejde med pædagogerne mål for barnet, når vi mødes.
Til slut skal der fokuseres på succes og de
positive forandringer i barnets adfærd og
handlinger. Og her er det vigtigt, at den
voksne hele tiden er i dialog med barnet..
Hvert barn har en mappe med mål, som
skal være tilgængelig for forældre og
pædagog i barnets egen børnehave.
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Hvilke familier kan deltage
Ganske almindelige familier der ønsker
at hjælpe deres barn med forandringer

KÆRE FORÆLDRE

ift. konkrete daglige udfordringer. Dvs.

Denne folder er skrevet som en kort ori-

deltagelse . Tilbuddet vil være målrettet

entering om vores familietilbud i Børne-

til børn i alderen 3-6 år der viser tegn

huset ved Volden og er optakt til vores

på brug for hjælp i hverdagen - eksem-

tætte samarbejde omkring jeres barn. Vi

pelvis:

vil som en del af tilbuddets succes have
brug for en afstemning af de indbyrdes
forventninger og at de aftaler vi indgår

familier der kan og vil prioritere tid til



Børn der er urolige



Børn der har svært ved at kon-

bliver overholdt.

centrere sig og holde fokus

Derfor vil vi præcisere nogle af vores
ønsker til samarbejdet.



Børn der har svært ved at indgå i

Vi ser frem til en god og konstruktiv

et fællesskab med de andre børn

periode sammen med jeres familie.

på stuen

Med venlig hilsen Marie og Birthe



Børn der har svært ved at læse
andres signaler, og handle på
det.



Børne og forældre der har udfordringer ift. samspil og relationer


Varige forandringer skabes i de
systemer, som skaber problemstillingerne og forandring tager tid

Familier der ønsker forandring i
samspillet med barnet

Tidramme
Tilbuddet vil vare i 18 - 22 uger med løbende optag i en periode af familier, der
ønsker at deltage. Tilbuddet starter i september og i marts. I forløbet vil der være
tre møder, som pædagogen fra barnets
stue skal deltage i.
1. møde er et opstartsmøde, hvor forældre, pædagog, Marie og Birthe vil deltage. Her vil der blive orienteret om projektet, og forældrene vil få udleveret en folder omkring tilbuddet og de praktiske oplysninger. Her skal pædagogen have gjort
sig nogle overvejelser om at sætte nogle
realistiske mål for barnet.
2. møde vil være en midtvejsevaluering.
Her taler vi om barnets udbytte ved at
være med i projektet, og målene justeres
efter behov.
3. møde vil være afslutningsmøde. Her
taler vi om familien/ barnets udbytte af
projektet, og om der er noget der skal
arbejdes videre med.

